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tÜRKİYƏDƏ İxRAC DİvERSİFİKASİYASININ
QİYMƏtLƏNDİRİLMƏSİ

i.e.d. prof.  Dünyamalı vƏLİYEv 
Sevda İMAMvERDİYEvA

İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, İqtisadi İslahatlar Mərkəzinin doktorantı

Açar sözlər: Türkiyə, ixrac, ixracın diversifikasiyası, Eximbank 
Giriş. Nəzəriyyə və təcrübə göstərir ki, ümumi ixracı əsasən bir və ya bir qrup əmtəədən

və bazardan asılı olan ölkələrin ixrac gəlirləri ciddi şəkildə qeyri-stabillik nümayiş etdirir.
Bu isə öz növbəsində ölkə iqtisadiyyatına mənfi təsir göstərir. İqtisadiyyatın davamlı inkişafı,
investisiya qoyuluşlarının artırılması, insanların rifah halının yüksəldilməsi və s. kimi sosial-
iqtisadi tərəqqiyə nail olmaq üçün artıq bütün dünya ölkələri ixracın diversifikasiyasının
zəruriliyini qəbul edir və bu istiqamətdə əməli tədbirlər həyata keçirirlər.

Belə ölkələrdən biri də Türkiyədir. Belə ki, Türkiyə keçən əsrin sonlarına kimi dünya
bazarında aqrar məhsullarla çıxış edirdisə, hazırda emal sənayesi məhsullarının iri və etibarlı
təchizatçısı rolunu oynayır. Bu fakta rəqəmlərə nəzər yetirdikdə də aydın görmək olur. Belə
ki, 1980-ci ildə Türkiyə ixracının 57%-i aqrar məhsullardan ibarət idisə, 2015-ci ildə bu
göstərici cəmi 3% olmuşdur. Emal sənayesi məhsulları isə əksinə, 1980-ci ildə cəmi 37% ol-
muşdursa, 2015-ci ilə kimi 95%-dək yüksəlmişdir. Eyni zamanda, qeyd olunan dövr ərzində
ixracın bir bazardan asılılığı da əhəmiyyətli miqdarda azalmışdır. 1980-ci ildə Türkiyə ixracının
70%-i Avropa ölkələrinə idisə, bu göstərici 2015-ci ildə 54%-ə qədər azalmışdır [1].

Ədəbiyyata baxış
Elmi ədəbiyyatda ixracın diversifikasiyasının qiymətləndirilməsi ilə bağlı çoxsaylı tədqiqat

işlərinə rast gəlmək mümkündür. Bu tədqiqat işlərində isə bir neçə metod, indeks və əmsal-
lardan istifadə edilmişdir. Belə indekslərə Herfindahl-Hirschman indeksi, CRm əmsalı, Gini-
Hirschman indeksi, Hannah və Kay Metodu, Entropy indeksi, Hall-Tideman indeksi,
Rosenbluth indeksi, Comprehensive Concentration indeksi və s. misal göstərmək olar. 

Belə tədqiqat işlərindən biri də Erlatın Güzinin Türkiyədə 1970-1990-cı illəri əhatə edən,
kimya, toxuma-geyim, şüşə-keramika, dəmir-polad və daşıma nəqliyyatı sahələrinin ixracı
və sənayenin ixtisaslaşması arasında bir əlaqənin olub-olmadığını müəyyən etməyə çalışdığı
araşdırmasını misal kimi göstərmək olar. HHİ (Herfindahl-Hirschman indeksi) ilə yanaşı
CRm (Concentration Ratio), RHT (Rosenbluth-Hall-Tideman) və Entropiya indeksindən də
istifadə edərək apardığı təhlilin sonunda ixtisaslaşma və ixrac arasında ümumi mənada müsbət
bir əlaqənin olduğu qənaətinə gəlmişdir [2, s.273-285].

Eyni zamanda, Küçükkirəmitçi, Karaca və Eşiyokun Türkiyə İnkişaf Bankı üçün həyata
keçirdikləri araşdırmanın nəticəsində quru nəqliyyat vasitələri, geyim, qara metallar və ondan
hazırlanan məmulatlar, tekstil, elektrik avadanlıqları, meyvə-tərəvəzlər, neft məhsulları, metal
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əşyalar və gildən hazırlanan əşyalar istehsalı sahələrinin Türkiyənin ən vacib sahələri
olduğunu müəyyən etmişlər. Əsas tərəfdaşlar içərisində isə ilk 10 ölkənin Almaniya, İn-
giltərə, İtaliya, Fransa, İspaniya, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, ABŞ, Rusiya, Rumıniya və
İraq olduğu müəyyən edilmişdir. İxracda ən vacib on sahə üzrə Türkiyə ilə eyni bazarlara
məhsul satan rəqib ölkələrin İtaliya, Fransa, Almaniya və Çin olduğu qənaətinə gəlinmişdir
[3, s.39]. 

Abebayehu Tegenenin müəllifi olduğu “Afrika ölkələri nümunəsində ixrac gəlirlərinin
qeyri-sabitliyi və ixracın diversifikasiyası” adlı tədqiqat işində də Afrika ölkələrinin ixracının
diversifikasiya səviyyəsi GHİ vasitəsilə qiymətləndirilmişdir. Tədqiqat zamanı müəllif belə
qənaətə gəlmişdir ki, Afrika ölkələrinin, xüsusilə də ən zəif inkişaf etmiş Afrika ölkələrinin
ixracı yüksək səviyyədə ixtisaslaşmışdır. Başqa sözlə, ixracın həm əmtəə, həm də tərəfdaşlar
üzrə strukturu aşağı səviyyədə diversifikasiya edilmişdir. Qiymətləndirmələri bir qədər də
dərinləşdirən Abebayehu Tegene ixrac gəlirlərində baş verən qeyri-sabitliyin əsas səbəbi
kimi həmin ölkələrin ixracının az sayda məhsullardan ibarət olduğunu və ixrac gəlirlərinin
coğrafiyasında yüksək ixtisaslaşmanın mövcud olduğunu qeyd etmişdir [4, s. 58].

Benton F. Massell 1970-ci ildə çap etdirdiyi “İxracın qeyri-sabitliyi və iqtisadi struktur”
adlı məqaləsində 58 ölkə (19-u inkişaf etmiş, 39-u LDCs) üzrə apardığı tədqiqatın
nəticələrini ümumiləşdirmişdir. Bu tədqiqat işində müəllif əvvəlcə GHİ vasitəsilə sözügedən
ölkələrin ixracının həm əmtəə, həm də tərəfdaşlar üzrə diversifikasiya səviyyəsini ölçmüş,
sonra isə həmin ölkələrin iqtisadi strukturunu xarakterizə etməyə imkan verən, ixracda ərzaq
və xammal məhsullarının ayrı-ayrılıqda paylarını (Rf və Rr), daxili istehlakın ümumi is-
tehsaldakı payını (D), ixrac bazarının payı əmsalını (Z) hesablamışdır. Qeyd edək ki,
tədqiqatın ekonometrik modeli aşağıdakı tənlikdə verilmişdir:

I = b0 + b1C + b2G + b3Rf + b4Rr + b5log (D) + b6log (Z) + b7log (Y) + b8 M + b9
log (X) + e

Yuxarıdakı tənlikdə müəllif apardığı hesablamaların nəticələri ilə yanaşı adambaşına
düşən milli gəlir (Y) və mallar üzrə ixracın ABŞ dollarında ifadəsi (X) kimi statistik
məlumatlardan da istifadə edərək ixrac gəlirlərinin qeyri-sabitliyi ilə bu ölkələrin iqtisadi
strukturunda baş verən dəyişikliklər arasındakı əlaqəni ekonometrik üsullarla
qiymətləndirmişdir [5, s.618-630].

Qeyd edək ki, belə tədqiqat işlərinə geniş yer vermək olar. Lakin onların əsas ortaq cəhəti
ondan ibarətdir ki, müəlliflərin böyük əksəriyyəti ya HHİ, ya GHİ, ya da CR4 əmsalının
metodologiyasına istinad edərək öz qiymətləndirmələrini aparmışlar. Bu baxımdan araşdır-
mada Türkiyədə ixracın diversifikasiyasının qiymətləndirilməsi məqsədilə yuxarıda adı çə -
kilən 3 indeksdən istifadə edilmişdir.

Metod və statistik göstəricilər
Metod
Tədqiqatın əvvəlində də qeyd olunduğu kimi, ixracın diversifikasiyasının

qiymətləndirilməsi üçün çoxsaylı indeks və əmsallar formalaşdırılmış və təhlillərdə istifadə
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edilmişdir. Bu cür indeksləri uzun-uzadı sadalamaq olar. Lakin sadə hesablanma
metodologiyasına malik olması və daha dəqiq nəticələr əldə etməyə imkan verməsi
səbəbindən biz hesablamalar zamanı  Herfindahl- Hirschman, Gini- Hirschman və CRm
(Concentration Ratio) indekslərindən istifadə etmişik. 

Herfindahl- Hirschman indeksi. Bu indeksdən ilk dəfə Albert O. Hirschman və Orris K.
Herfindahl istifadə etmişdir. Lakin onlar bunu bir-birindən xəbərsiz etmişlər. Buna görə də,
indeksin ilk dəfə hansı alim tərəfindən formalaşdırıldığını müəyyən etmək mümkün ol-
mamışdır. Elə bu səbəbdən də, iqtisadi ədəbiyyatlarda qeyd olunan bu indeks əsasən Herfin -
dahl-Hirschman (HH) indeksi kimi də şərh edilir [6, s.266].

Herfindahl-Hirschman indeksi bütün ixrac mallarının və ya tərəfdaşlarının ixracdakı pay-
larının kvadratları cəmi kimi ifadə edilir. İndeksin riyazi təsviri aşağıdakı kimidir:

(1)

Ümumiyyətlə, ixrac mallarının və ya tərəfdaşların ümumi ixracdakı payının (faizlə) cəmini
100 qəbul etsək, HHİ ən çox 10.000 qiymətini ala bilər (ixracda bir malın və ya tərəfdaşın
olduğu tam ixtisaslaşma vəziyyətində). Əgər ixracda bərabər ixrac payına sahib mallar və
tərəfdaşlar varsa, HHİ sıfıra yaxınlaşır, lakin sıfır olmur [7, s.23]. 

İqtisadi ədəbiyyatlarda ixracın diversifikasiyası ilə bağlı aparılmış əksər tədqiqat işlərində
HHİ 0 ilə 1000 arasında qiymət alarsa yüksək, 1000 ilə 1800 arası qiymət alarsa orta, 1800
ilə 10 000 arası qiymət alarsa zəif ixrac diversifikasiyasının olduğu kimi qəbul edilmişdir [8,
s.78]. Qeyd olunanları nəzərə alaraq, hazırkı tədqiqat işində biz də bu metodologiyadan isti-
fadə edəcəyik.

Gini-Hirschman indeksi. Məhsul və ölkə səviyyəsində intensivləşmənin
qiymətləndirilməsində daha çox istifadə edilən GHİ aşağıdakı düsturla hesablanır [9, s.19]:

GHİ=100*√(∑_(i=1)^n▒〖(X_(i,t)/X_t )^2 〗)                            (2)         

Bu tənlikdə istifadə edilən GHİ “t” ölkəsinin “i” sektorunda intensivləşmə indeksini; “n”
araşdırılan sektor sayını; “Xi” t ölkəsinin “i” sektorunun ixracını; “X” isə “t” ölkəsinin cəmi
ixracını göstərir. Başqa sözlə, bu indeks ölkənin mallar və tərəfdaşlar üzrə ixracının cəmi
ixracdakı payının kvadrata yüksəldilməsi və daha sonra bütün mallar və ya tərəfdaşlar üzrə
alınan nəticənin cəmindən kvadrat kökün alınaraq 100-ə vurulması yolu ilə hesablanır. 

Əgər GHİ hesablanarkən alınan qiymət 0-40 arasındadırsa, ixracın diversifikasiyası yüksək
(ixtisaslaşma zəif), 40-100 arasındadırsa, onda ixracın diversifikasiyası zəifdir (ixtisaslaşma
yüksək) [9, s.19].

CRm (Concentration Ratio) indeksi. CRm asan hesablanan bir ixtisaslaşma əmsalı olduğuna
görə geniş istifadə olunmaqdadır. Bu əmsalı müəyyən saydakı müəssisə, məhsul, sahə və ya
ölkənin ümumi paylarını izah edən bir anlayışdır. Burada CR1 ən böyük hissənin payı, CRm
isə m-ci hissənin komulyativ payıdır. M-ci hissənin qiymətinin seçimi tamamilə sərbəstdir.
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Adətən aparılan tədqiqatlarda CR4 və CR8-in qiymətləri hesablanır. Hissələrin sayının az ol-
mağı ixtisaslaşmanın artdığını və xarici ticarətə daha az hissənin nəzarət etdiyini göstərir.
CRm 0-la 100 arasında qiymət alır və aşağıda göstərilən düsturla hesablanır [8, s.77-78]: 

CR_m=(∑_(i=1)^m▒〖 X_(i,t) 〗)/X_t *100                 (3)             

Düsturda CRm - ixtisaslaşma əmsalı, Xi – isə müəssisə, məhsul, sahə və ölkənin payını
göstərir. 

Ən böyük 4 müəssisənin paylarının cəmi kimi CR4 indeksi Üfüqi Birləşmələr Təlimatında
(Horizontal Merger Guidelines) rəsmi olaraq ilk dəfə 1968-ci ildə ABŞ-da istifadə edilmişdir.
1982-ci ildə isə Herfindahl-Hirschman indeksi (HHİ) CR4 indeksinin yerini tutmuşdur.
1982-ci il tarixli Üfüqi Birləşmələr Təlimatına görə, HHİ-nin CR4-ə nisbətən daha dəqiq
olmasının səbəbi onun ətraflı struktura malik olmasıdır. “4 müəssisəli ixtisaslaşma
əmsalı”ndan fərqli olaraq, HHİ ən böyük 4 müəssisənin bazar payları ilə yanaşı, yerdə qalan
bazarın kompleks vəziyyətini də əks etdirir [10, s.5]. 

Fikrimizcə, yuxarıda qeyd edilən indekslər vasitəsilə bazarın rəqabət vəziyyəti
qiymətləndirildiyi kimi, ixracın diversifikasiya səviyyəsinin ölçülməsi də mümkün ola bilər.
Beləliklə, əgər CRm indeksinin qiyməti 100-ə yaxınlaşarsa, onda ixracın bir qrup əmtəə
(tərəfdaş) üzrə ixtisaslaşması yüksəlir (diversifikasiya azalır), 0-a yaxınlaşdıqca isə ixracın
ixtisaslaşması azalır (diversifikasiya yüksəlir). CRm indeksi metodologiyasına görə, əgər
CR4 indeksinin qiyməti 30-dan kiçikdirsə, onda yüksək diversifikasiya, 30 ilə 50 arasın-
dadırsa, orta səviyyəli diversifikasiya, 50 ilə 70 arasındadırsa, zəif diversifikasiya mövcud-
dur, 70-dən yüksəkdirsə, onda diversifikasiya mövcud deyildir [11, s.7].

Statistik göstəricilər
Tədqiqatda Türkiyə Dövlət Statistika Qurumunun, Beynəlxalq Ticarət Mərkəzinin (ITC)

“Trademap” və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının “Comtrade” ticarət məlumat bazalarının
göstəricilərindən istifadə edilmişdir. 

Qeyd etməliyik ki, tədqiqat çərçivəsində mallar üzrə Türkiyə ixracının diversifikasiya
vəziyyətinin qiymətləndirilməsi zamanı Comtrade məlumat bazasında SİTC-nin 4-cü (so-
nuncu) versiyası üzrə 3 rəqəmli kodlar üzrə mallara dair göstəricilərdən istifadə edilmişdir.
Buna səbəb, 1 və 2 rəqəmli kodların çox ümumi, 4 və 5 rəqəmli kodların isə çox xüsusi məh-
sulları ifadə etməsidir. Bu baxımdan 1 və 2 rəqəmli kodlar üzrə diversifikasiya indekslərinin
hesablanması asan olsa da, çox ümumi nəticələr verir və ətraflı təhlillərin aparılmasına imkan
vermir. 4 və 5 rəqəmli kodlar üzrə ixracın diversifikasiyasının hesablanması isə fiziki olaraq
çox çətinliklə mümkün olur. Belə ki, bu kodlar altında 1000-dən çox mal olur ki, bunların
da hər biri üzrə ayrı-ayrılıqda hesablamaların aparılması çox çətin başa gəlir. Lakin 3 rəqəmli
kodlar üzrə hesablamaların aparılması həm bir qədər asandır, həm də bu kodlar üzrə hesabla-
malar 1 və 2 rəqəmli kodlarla müqayisədə daha dəqiq nəticələr verir.

Qiymətləndirmə və təhlil
Qiymətləndirmənin nəticələrinə keçməzdən əvvəl qeyd edək ki, Türkiyə ixracının tədqiqi
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üçün baza dövr kimi 1980-2015-ci illəri əhatə edən zaman kəsiyi götürülmüşdür. Bu isə
təsadüfi deyildir. Çünki, 24 yanvar 1980-ci il tarixindən Türkiyə azad bazar iqtisadiyyatı qay-
daları ilə idarə olunmağa, “ixrac yönümlü inkişaf strategiyası” tətbiq edilməyə başlanmışdır.
Bu proses  Türkiyə tarixinə öz adını islahatçı və liberal bir lider kimi yazdırmağı bacarmış
Turqut Özalın başçılığı ilə böyük vüsət almışdır. Onun bu sahədə həyata keçirdiyi tədbirlər
Türkiyənin iqtisadi tarixinə qızıl hərflərlə yazılmış aşağıdakılardan ibarətdir: dövlət tərəfindən
gömrük rəsmiləşdirməsi zamanı xərclərin və itirilən vaxtın azaldılması, lisenziya və icazə
kimi sənədlərin ləğv edilməsi ilə yanaşı, ixracatçılara emal zamanı ödədiyi vergilərin geri
qaytarılması, gəlir vergisində istisna və güzəştlər, lazım olan valyutanın təmin edilməsi, xam-
mal və yarımfabrikatların alınması üçün kreditlərin verilməsi, onlara pul və maliyyə dəstək-
lərinin göstərilməsi və s. [12]. Bununla bərabər, ixracatçıların xarici bazarlarda rəqabət
qabiliyyətini artırmaq və Türkiyənin ixrac strategiyasını dəstəkləmək məqsədilə Türk Exim-
bankın (1987) yaradılması da məhz onun rəhbərliyi dövründə baş tutmuşdur. Bütün bunların
nəticəsində 1980-ci ildən başlayaraq ölkənin xarici ticarətinin həcmində və onun strukturunda
ciddi müsbət dəyişikliklər baş vermiş, ixracda kənd təsərrüfatı məhsullarının payı sürətlə
azalarkən, emal sənayesi məhsullarının payı davamlı olaraq artmışdır. Bu baxımdan tədqiqat
dövrü kimi 1980-2015-ci illərin götürülməsinin daha dəqiq nəticələr verəcəyi qənaətindəyik.

Türkiyə ixracının inkişaf dinamikası
Beləliklə, aparılan düzgün xarici ticarət siyasəti nəticəsində Türkiyə ixracı 1980-ci ildən

başlayaraq sürətlə artmağa başladı. Təkcə 5 il ərzində bu ölkənin ixracı 2 milyard ABŞ dol-
larından 8 milyard ABŞ dollarına qədər yüksəldi. 35 illik dövr ərzində isə Türkiyə ixracı
təqribən 50 dəfə artmışdır. Bu artım özünü adambaşına ixracda da göstərmiş, 1980-ci ildə
Türkiyədə hər adambaşına 66 ABŞ dolları məbləğində ixrac olurdusa da 2015-ci ildə Türkiyə
əhalisinin hər nəfərinə düşən ixracın məbləği 1850 ABŞ dollarına qalxmışdır. Şübhəsiz ki,
ixracda baş verən bu artım ölkədə istehsal həcminin də paralel olaraq artmasına bir işarədir.
Rəqəmlərə müraciət etsək, 1980-ci ildə Türkiyədə istehsal olunan ümumi daxili məhsulun
həcmi 67,5 milyard ABŞ dolları idisə, 2015-ci ildə 720 milyard ABŞ dollarınadək yük-
səlmişdir  [13], [20], [21]. 

Cədvəl 1. 
1980-2015-ci illərdə türkiyənin bir sıra makroiqtisadi göstəriciləri, milyard ABŞ

dolları ilə (sabit qiymətlərlə)

Mənbə: Türkiyə Statistika Qurumu (www.tuik.gov.tr)
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ÜDM Adambaşına ÜDM ($) İxrac Adambaşına ixrac ($) İdxal Saldo İİÖƏ, (%)

1980 67,5 1 518,0 2,9 65,5 7,9 -5,0 36,8
1985 66,4 1 320,0 8,0 158,2 11,3 -3,4 70,2
1990 149,2 2 654,6 13,0 230,6 22,3 -9,3 58,1
1995 168,1 2 726,6 21,6 351,0 35,7 -14,1 60,6
2000 265,4 4 129,3 27,8 432,2 54,5 -26,7 51,0
2005 481,5 7 035,8 73,5 1 073,7 116,8 -43,3 62,9
2010 731,6 10 002,6 113,9 1 557,0 185,5 -71,7 61,4
2015 719,6 9 257,0 143,8 1 850,3 207,2 -63,4 69,4



Cədvəl 1-dən də göründüyü kimi, Türkiyə ÜDM və ixracında baş verən artım ilə yanaşı,
idxalın həcmi də tədqiqat bazası kimi götürülmüş dövrdə artmış, bu isə öz növbəsində
Türkiyənin xarici ticarət saldosunun ilbəil daha da böyüməsinə gətirib çıxarmışdır. Eyni za-
manda tədiyyə balansı baxımından çox vacib göstəricilərdən biri olan ixracın idxalı ödəmə
əmsalı (İİÖƏ) da 1980-ci illə müqayisədə 2015-ci ilə kimi artmışdır. Belə ki, 1980-ci ildə
ixrac gəlirləri idxal üçün lazım olan xarici valyuta tələbinin yalnız 36,8%-ni ödəyə bilirdisə,
2015-ci ildə bu nisbət 69,4%-ə kimi artmışdır. Lakin, hələ də Türkiyə ixracı onun idxalını
tamamilə ödəyə bilmir. Məhz bu kimi amillərin təsirinin nəticəsidir ki, Türkiyə milli valyu-
tası olan TL-nin xarici valyutalar nəzərən məzənnəsi günbəgün aşağı düşür.

Qeyd olunanlarla yanaşı, 1980-2015-ci illərdə Türkiyə ixracının strukturunda da bir sıra
keyfiyyət dəyişiklikləri baş vermişdir. Belə ki, 1980-ci illərin əvvəllərində bu ölkə dünyaya
əsasən kənd təsərrüfatı məhsulları satırdısa, 1990-cı ildə ixracının 80%-ni sənaye məhsulları
təşkil edirdi. Bununla yanaşı, xidmətlər sektoru da, həm ÜDM-də, həm də ixracda ilbəil
artım dinamikası nümayiş etdirmişdir [13].

Eyni zamanda, Türkiyə sözügedən dövrdə beynəlxalq və regional təşkilatlarla əməkdaşlığı
genişləndirmiş, onların işində aktiv iştirak etmişdir. Bu xüsusda 1995-ci ildə ÜTT-yə üzvlüyü
və Avropa Birliyi ilə “Gömrük Birliyi” haqqında sazişlərin imzalanmasını mütləq qeyd et-
məliyik.

İstehsalın və ixracın artırılması ilə bağlı həyata keçirilən dəstək proqramları, habelə
beynəlxalq və regional iqtisadi bloklara inteqrasiya və s. kimi tədbirlər Türkiyə ixracının
davamlı olaraq artmasına və onun strukturunun təkmilləşməsinə, eləcə də coğrafiyasının
genişlənməsinə şərait yaratmışdır. Bəs bu dövr ərzində Türkiyə ixracını diversifikasiya
edərək ixrac gəlirlərində baş verə biləcək dalğalanma və risklərdən özünü “sığortalaya”
bildimi? Bu suala tədqiqatımızın növbəti hissəsində cavab verməyə çalışmışıq.

Türkiyə ixracının diversifikasiya səviyyəsinin qiymətləndirilməsi
Qeyd edək ki, bəzi iqtisadi ədəbiyyatlarda ixracın diversifikasiyası dedikdə yalnız ixracın

mallar üzrə diversifikasiyası başa düşülür. Lakin, hesab edirik ki, ixracın diversifikasiyası -
ixracın mövcud strukturundakı ayrı-ayrı malların və tərəfdaşların sayının maksimuma yük-
səldilməsi, onların ümumi ixracdakı xüsusi çəkiləri arasındakı fərqin isə minimuma
endirilməsini nəzərdə tutan siyasətlərin məcmusudur. Beləliklə, qənaətimizcə ixracın diver-
sifikasiyası qiymətləndirilərkən hesablamalar təkcə mallar üzrə deyil, həm də tərəfdaşlar
üzrə aparılmalıdır.  

Türkiyədə ixracın tərəfdaşlar üzrə diversifikasiyasının qiymətləndirilməsi. Bunun üçün
tədqiqatın nəzəri hissəsində də qeyd olunduğu kimi HHİ, GHİ və CRm indekslərindən isti-
fadə edilmişdir. Beləliklə, hər üç indeksin metodologiyasına uyğun olaraq aparılmış
qiymətləndirmələr göstərir ki, Türkiyə ixracının tərəfdaşlar üzrə diversifikasiyası 1980-ci
ildən 2015-ci ilə kimi yüksəlmişdir. Bununla yanaşı, son 35 ildə HHİ və GHİ indekslərinə
görə Türkiyədə ixracın diversifikasiya səviyyəsi yüksək, CR4 indeksinə görə isə orta və
yüksək olmuşdur.
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Cədvəl 2. 
türkiyənin 1980-2015-ci illərdə tərəfdaşlar üzrə ixracın diversifikasiyası

Qeyd:  * HHİ indeksinin qiyməti 0-10 000 intervalında dəyişir
** GHİ indeksinin qiyməti 0-100 intervalında dəyişir
*** CR4 indeksinin qiyməti 0-100 intervalında dəyişir

Mənbə: Müəllif tərəfindən hesablanmışdır.
Apardığımız təhlillər göstərir ki, Türkiyə son illər ərzində ixracının tərəfdaşlar üzrə di-

versifikasiyasına, başqa sözlə az sayda ölkə və ya ölkə qrupundan asılılığını tamamilə aradan
qaldırmağa nail olmuşdur. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, digər ölkələrlə müqayisədə
Türkiyə bu nəticələri çox qısa müddətdə və sürətli şəkildə əldə etmişdir. Bu baxımdan
Türkiyənin müvafiq sahədəki təcrübəsi ixracını diversifikasiya etmək niyyətində olan ölkələr
üçün mütərəqqi nümunə ola bilər.

Türkiyədə mallar üzrə ixracın diversifikasiyasının qiymətləndirilməsi.
Ümumiyyətlə, Türkiyə ixracının mallar üzrə diversifikasiyasının qiymətləndirilməsi

məqsədilə hər üç indeks üzrə aparılmış hesablamalar göstərmişdir ki, adı çəkilən ölkədə
ixracın son 35 ildə diversifikasiyası təmin edilmişdir. Eyni zamanda, müsbət hal ondan ibarət
olmuşdur ki, bu proses davamlı xarakter almış və ilbəil diversifikasiya daha da təkmil-
ləşdirilmiş və möhkəmləndirilmişdir. Şübhəsiz ki, bütün bunlar aparılmış sağlam xarici ticarət
siyasəti, eləcə də ixracın hər cür dəstəklənməsi vasitəsilə mümkün olmuşdur. 

Cədvəl 3. 
türkiyənin 1980-2015-ci illərdə mallar  üzrə ixrac diversifikasiyası
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İllər HHİ*
Diversifikasiya

varmı?
GHİ**

Diversifikasiya
varmı?

CR4***
Diversifikasiya

varmı?

1980 711 Yüksək 26,7 Yüksək 39,7 Orta
1985 838 Yüksək 28,9 Yüksək 49,9 Orta
1990 843 Yüksək 29,0 Yüksək 45,4 Orta
1995 776 Yüksək 27,9 Yüksək 42,8 Orta
2000 688 Yüksək 26,2 Yüksək 43,7 Orta
2005 472 Yüksək 21,7 Yüksək 35,3 Orta
2010 344 Yüksək 18,5 Yüksək 27,5 Yüksək
2015 339 Yüksək 18,4 Yüksək 27,4 Yüksək

İllər HHİ*
Diversifikasiya

varmı?
GHİ**

Diversifikasiya
varmı?

CR4**
Diversifikasiya

varmı?
1980 716 Yüksək 26,8 Yüksək 44,3 Orta
1985 261 Yüksək 20,6 Yüksək 30,5 Orta
1990 303 Yüksək 28,4 Yüksək 25,0 Yüksək
1995 279 Yüksək 17,0 Yüksək 26,5 Yüksək
2000 239 Yüksək 15,2 Yüksək 21,4 Yüksək
2005 218 Yüksək 14,8 Yüksək 20,3 Yüksək
2010 174 Yüksək 13,2 Yüksək 17,4 Yüksək
2015 173 Yüksək 13,1 Yüksək 16,6 Yüksək



Qeyd: * HHİ indeksinin qiyməti 0-10 000 intervalında
** GHİ indeksinin qiyməti 0-100 intervalında dəyişir

*** CR4 indeksinin qiyməti 0-100 intervalında dəyişir
Mənbə: Müəllif tərəfindən hesablanmışdır.
Apardığımız qiymətləndirmələr Türkiyə ixracının həm mallar, həm də tərəfdaşlar üzrə

yüksək səviyyədə diversifikasiya edildiyi nəticəsini ortaya qoymuşdur. Bununla yanaşı,
1980-ci ildən başlayaraq 2015-ci ilə kimi ixracın diversifikasiyasında əhəmiyyətli dəyişik-
liklər Türkiyənin bu istiqamətdə doğru mövqedə olduğunu, aparılmış fəaliyyətin, eləcə də
formalaşdırılmış mexanizm və alətlərin effektivliyini bir daha sübut etmişdir. Onu da qeyd
etməliyik ki, təhlillər göstərir ki, dünya təcrübəsində çox az ölkə var ki, ixracın diversi-
fikasiyasında həm mallar, həm də tərəfdaşlar üzrə Türkiyə kimi nəticələrə malik olsun.

Bəs belə mütərəqqi nəticələr əldə etmək üçün Türkiyə hansı addımlar atmışdır? Bu suala
tədqiqatın növbəti hissəsində cavab tapmağa çalışılmışdır. 

türkiyədə ixracın diversifikasiyası siyasəti
Bu baxımdan, Türkiyənin ixracın diversifikasiyası istiqamətində apardığı siyasət ətraflı

şəkildə öyrənilmiş, həmçinin formalaşdırılmış mexanizm və alətlərin xarakterik xü-
susiyyətləri təhlil edilmiş və əsas xüsusiyyətləri aşağıdakı sxemdə əks edilmişdir.

Sxem 1. türkiyədə ixracın inkişaf istiqamətində mövcud olan mexanizmlər

Mənbə: Müəllif tərəfindən hazırlanmışdır.
Türkiyə Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən ixracın təşviqi ilə bağlı aşağı-

dakı təşviq proqramları tətbiq edilməkdədir [14]:
“Ar-Ge” dəstəyi, beynəlxalq rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi ilə bağlı dəstək, məşğul-

luq dəstəyi, marketinq dəstəyi, ölkə daxilində keçirilən beynəlxalq səviyyəli sərgilərdə işti-
rakın dəstəklənməsi, xarici ölkələrdə keçirilən sərgilərdə iştirakın dəstəklənməsi, ətraf
mühitin qorunması ilə bağlı xərclərin dəstəklənməsi, xarici ölkələrdə marka və reklam
fəaliyyətinin dəstəklənməsi, Türk məhsullarının xarici ölkələrdə brendləşdirilməsi, Türk
malı imicinin formalaşdırılması və “TURQUALITY” dəstəyi, dizayn dəstəyi, texniki fir-
maların xaricdə fəaliyyətinin təmin edilməsi üçün dövlət dəstəyi, aqrar məhsulların ixracı
ilə bağlı geri ödəmə dəstəkləri və s.

Yuxarıda göstərilənlərlə yanaşı qeyd etməliyik ki, Türkiyədə ixracın yüksək diversi-
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fikasiya səviyyəsinə malik olmasının digər bir amili ixrac subsidiyalarının verilməsidir.
Təhlillər göstərir ki, bu ölkədə ixrac subsidiyası hesab edilən tədbirlərdən - ixrac yönümlü
məhsul istehsalçılarına birbaşa və dolayı vergilər üzrə güzəştlərin verilməsi, ixracın güzəştli
şərtlərlə kreditləşdirilməsi və həmin kreditlərin güzəştli sığortalanması alətlərindən istifadə
edilmişdir. Belə ki, ÜTT-nin Türkiyə Ticarət Siyasətinin İcmalı Hesabatına əsasən 2011-ci
ildə Türkiyə hökuməti tərəfindən ixrac olunan qurudulmuş tərəvəzlərin 1 tonuna 370 ABŞ
dolları, balıq və balıq məhsullarının və toyuq ətindən hazırlanan məhsulların 1 tonuna 250
ABŞ dolları, kəsilmiş güllərin 1 tonuna 205 ABŞ dolları, toyuq ətinin 1 tonuna 186 ABŞ dol-
ları, meyvə və tərəvəz şirələrinin 1 tonuna 150 ABŞ dolları ixrac subsidiyası verilmişdir [15,
s. 149].

Bununla yanaşı, ÜTT-nin hesablamalarına əsasən müasir dövrdə ixrac subsidiyalarından
ən səmərəli şəkildə istifadə edən inkişaf etməkdə olan ölkələrdən biri də Türkiyədir. Digər
tərəfdən, ÜTT-nin ixrac subsidiyasından istifadə üzrə limitlər nəzərdə tutulmuş məhsul çeşidi
(44 mal mövqeyi) və bu limitlərin həcmi (105,3 milyon ABŞ dolları) baxımından Türkiyə
digər inkişaf etməkdə olan ölkələrdən əsaslı şəkildə fərqlənir. ÜTT tərəfindən Türkiyəyə ixrac
subsidiyasından istifadə ilə bağlı limitlər verilmiş məhsullara meyvə-tərəvəzlər və onların
emalı məhsullarını (il ərzində 43,5 mln. USD), dənli bitkiləri (il ərzində 32,2 mln. USD), ət
və ət məhsullarını (il ərzində 6,9 mln. USD), tütünü (il ərzində 6,2 mln. USD), un və yarma
məhsullarını (il ərzində 4,9 mln. USD), bitki yağlarını (il ərzində 4,8 mln. USD) və s. misal
göstərmək olar [16].

Bunlarla yanaşı, 1987-ci ildə yaradılmış Türk Eximbank 2015-ci ildə ixracatçılara 30,2
milyard ABŞ dolları həcmində maliyyə dəstəyi göstərmişdir. Bunun təqribən 20 mlrd. ABŞ
dolları kredit, 10 mlrd. dolları isə kreditlərin sığortası üçün verilmişdir. İndiyədək isə Türk
Eximbank 143,9 mlrd. ABŞ dolları həcmində ixrac kreditləri vermiş və kreditlərin sığorta-
lanmasına 101,5 mlrd. ABŞ dolları ayırmışdır [17]. 

İxracatçıların təşkilatlanması sahəsində həyata keçirilmiş fəaliyyət də digər ölkələrə nü-
munə olacaq səviyyədədir. Belə ki, hazırda Türkiyədə ixracın artırılması və diversifikasiyası
məqsədilə İxracatçılar Məclisi və 13 regional ixracatçı birlikləri fəaliyyət göstərir. Bu birliklər
aşağıdakılardır [18]:

Regionlar üzrə ixracatçı birlikləri:
1. Aralıq dənizi İxracatçı Birlikləri (www.akib.org.tr);
2. Qərbi Aralıq dənizi İxracatçı Birlikləri (www.baib.gov.tr);
3. Şərqi Anadolu İxracatçı Birlikləri (www.daib.org.tr);
4. Mərkəzi Anadolu İxracatçı Birlikləri (www.oaib.org.tr);
5. Cənub-Şərqi Anadolu İxracatçı Birlikləri (www.gaib.org.tr);
6. Qara dəniz İxracatçı Birlikləri (www.kib.org.tr);
7. Şərqi Qara dəniz İxracatçı Birlikləri (www.dkib.org.tr);
8. Ege İxracatçı Birlikləri (www.egebirlik.org.tr);
9. Dənizli İxracatçı Birlikləri (www.denib.org.tr);
10. İstanbul İxracatçı Birlikləri (Birlikləri (www.iib.org.tr);
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11. Uludağ İxracatçı Birlikləri (www.uib.org.tr). 
Mallar üzrə ixracatçı birlikləri:
1. İstanbul Mədən və Metal İxracatçı Birliyi (www.immib.org.tr);
2. İstanbul Trikotaj və Geyim İxracatçı Birliyi (www.itkib.org.tr). 
Onu da qeyd edək ki, Türkiyədə konkret məhsullar üzrə müstəqil fəaliyyət göstərən ixra-

catçı birlikləri ilə yanaşı regional ixracatçı birliklərinin tərkibində də məhsullar üzrə ixracatçı
birlikləri fəaliyyət göstərməkdədir. Məsələn, İstanbul Mədən və Metal İxracatçı Birliyi və
İstanbul Trikotaj və Geyim İxracatçı Birliyi ilə yanaşı İstanbul Regional İxracatçı Birlik-
lərinin tərkibində 7 məhsul üzrə ixracatçı birlikləri mövcuddur [19]. 

Göründüyü kimi, Türkiyədə ixracın diversifikasiyasına nail olmaq üçün dövlət tərəfindən
ixracatçılara hərtərəfli dəstək göstərilmiş, ixracın infrastrukturu müasir standartlara cavab
verən səviyyəyə çatdırılmış, gömrük-keçid prosesi təkmilləşdirilmiş, ixracatçıların
maliyyələşdirilməsi üçün zəruri mexanizmlər formalaşdırılmış, onların təşkilatlanma
səviyyəsinin yüskəldilməsi məqsədilə stimullaşdırıcı tədbirlər həyata keçirilmişdir. 

Nəticə. 
Aparılan təhlili ümumiləşdirərək aşağıdakı nəticələrə gəlmək olar:
v Türkiyə ixracının məbləği 1980-2015-ci illərdə 50 dəfə artmışdır;
v İxracın strukturunda bu dövr ərzində əsaslı keyfiyyət dəyişiklikləri baş vermişdir

(Belə ki, 1980-ci ildə kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracdakı payı 57%, emal sə-
nayesinin payı isə  37%-ikən, 2015-ci ildə bu göstəricilər analoji olaraq 3% və 95%
təşkil etmişdir);

v 1980-2015-ci illərdə Türkiyə ixracının diversifikasiyası yüksək səviyyədə olmuşdur.
Belə ki:

ü bu dövrdə tərəfdaşlar üzrə HHİ-nin qiyməti orta hesabla 626 (diversifikasiya –
yüksək), GHİ-nin qiyməti 25 (diversifikasiya – yüksək), CR4-ün isə 39 (diver-
sifikasiya – orta) olmuş,  

ü mallar üzrə isə HHİ-nin qiyməti orta hesabla 295 (diversifikasiya – yüksək),
GHİ-nin qiyməti 19 (diversifikasiya – yüksək), CR4-ün isə 25 (diversifikasiya
– yüksək) təşkil etmişdir.   

v Bu cür yüksək diversifikasiya səviyyəsinə Türkiyə aşağıdakı mexanizm və alətlər
hesabına nail olmuşdur:

ü Türk Eximbank – ixracın maliyyələşdirilməsi;
ü İxracatçı Birlikləri – ixracatçıların təşkilatlanması;
ü İxrac subsidiyası – ixracatçıların dəstəklənməsi;
ü İxraca dəstək proqramları – ixrac mallarının beynəlxalq rəqabət qabiliyyətinin

yüksəldilməsi;
ü İxrac vergi, rüsum, xərc və s. geri ödənilməsi – ixrac yönümlü istehsalın maya

dəyərinin aşağı salınması və s.
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The main purpose of this article is analysing export dynamics of Turkey, as well as as-

sessment of its diversification on both products and partners in 1980-2015 years. Herfind-
ahl-Hirschman, Gini-Hirschman and Concentration Ratio (CRm) indexes have been applied
to assessment of export diversification of Turkey. The necessary statistics for calculation
was obtained from the Turkish Statistic Institute, UN “Comtrade” and ITC “Trademap” data-
bases web pages. The assessments show that Turkey's export diversification level is very
high during this period.

Аннотация
OцЕНКА ЭКСПОРТНОЙ ДИВЕРСИФИКАцИИ В ТУРцИИ

Дуньямалы ВЕЛИЕВ
д.э.н., профессор   

Севда ИмАмВЕРДИЕВA
докторант Центра Экономических Реформ, 

Министерство Экономического развития

Ключевые слова: Турция, экспорт, диверсификация экспорта, Эксимбанк
Основной целью этой статьи является анализ динамики экспорта Турции в 1980-

2015 годы, а также оценка диверсификации экспорта по партнерам и товарам. Во время
оценивания были применены индексы Херфиндаля-Хиршмана, Джини- Хиршмана и
CRm. 

Необходимые статистические показатели были взяты из Статистического Инсти-
тутa Турции,  базы данных ООН - CОМТRADE и Международного Торгового Центра
– TradeMap.

Оценки показали, что за этот период был высокий уровень диверсификации экс-
порта Турции по партнерам и по товарам. 
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С «ПРОКЛЯТИЕм ПРИРОДНыХ РЕСУРСОВ»
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В статье обосновывается необходимость проведения диверсификации экономики
для стран, имеющих богатые природные, в особенности топливно-энергетические ре-
сурсы. Для таких стран свойственно проявление «проклятия природных ресурсов»,
когда наблюдается обратная связь между наличием природных богатств и экономиче-
ским развитием. Цель исследования состоит в выявлении причин, отрицательно влияю-
щих на экономические показатели стран с богатыми природными ресурсами,
обосновании необходимости диверсификации экономики этих стран. Научная новизна
исследования заключается в том, что рассмотрены методы борьбы с «проклятием при-
родных ресурсов» применительно к условиям Азербайджана, необходимость развития
политических и экономических институтов общества. Результаты исследования пока-
зывают, что диверсификация экономики Азербайджана должна быть нацелена на по-
вышение человеческого капитала, развитие инфраструктуры, поддержку финансовых
институтов и стимулирование развития частного предпринимательского сектора. Прак-
тическая значимость исследования заключается в том, что выдвинутые предложения
по достижению диверсифицированной экономики будут способствовать дальнейшему
развитию экономики Азербайджана.

Введение. Со дня приобретения независимости развитие экономики Азербайджана
прошло два этапа. Первый этап, охватывающий период начала – середины 90-х годов
XX века, характеризовался переходом к рыночным отношениям, сопровождавшимся
разрывом экономических связей, высокой инфляцией, экономическим спадом. Второй
период, начиная с 1996 года по настоящий день, связан с достижением макроэкономи-
ческой стабильности. Подъем экономики был связан прежде всего, с успешно прово-
димой нефтяной стратегией Общенационального лидера Гейдара Алиева, результатом
которой стало привлечение в страну крупных иностранных инвестиций. 

Начиная с 2003 года, после получения первой прибыли от добычи нефти, средства
государства стали направляться на развитие инфраструктуры страны – строительство
школ, модернизацию дорог, увеличение энергетических мощностей в регионах. Однако
отметим, что рост ВВП сопровождался эти годы преимущественно за счет интенсивной
добычи и экспорта нефти, и газа, поступлений от нефтяных доходов в условиях высо-
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ких мировых цен на нефть. По данным Государственного комитета по статистике Азер-
байджанской республики, объем ВВП увеличился в 3,17 раза за 2000-2007 годы. На-
чиная с 2010 года, темпы роста ВВП стали снижаться, что было связано с сокращением
добычи нефти и газа, и 2011 году составили 0,1% (в 2015 году – 1,1%) [1, стр-46]. Доля
нефтегазового сектора в ВВП в 2010 году составила 49,6%, в 2015 году – 28,2%. 

Экономическая ситуация в Азербайджане
К характерным чертам, реалиям современной азербайджанской экономики отно-

сятся следующие:
Во-первых, это зависимость экономики Азербайджана от нефти. Азербайджан из-

древле славился нефтью и газом. Именно наличие богатых нефтяных месторождений
привело к зарождению промышленности Азербайджана. Возникновение, развитие
промышленности в конце XIX века было связано с нефтяной отраслью. Подъем эко-
номики в начале ХХ века также произошел благодаря природному богатству Азербай-
джана – наличию нефти и газа. Именно богатые топливно-энергетические ресурсы
страны привлекли миллиарды долларов иностранных инвестиций в экономику, по-
служили толчком для развития ненефтяного сектора. В настоящее время нефтяной
сектор составляет 70% промышленного производства и более 90% общего объема экс-
порта страны. Стране характерны признаки «голландского синдрома», и если не при-
нять вовремя мер, то это приведет к неизбежному внутреннему кризису, обвалу
экономической системы, вытеснению ненефтяного сектора [2, стр-116]. 

Во-вторых, разрабатывая нефтяную стратегию, следует учитывать фактор волатиль-
ности (колебание цен). Под волатильностью будем понимать зависимость цен на нефть
в стране от мировых цен. Высокие цены на сырье порождают временный экономиче-
ский подъем, при падении же цен наблюдается резкий спад в экономике. Нынешняя
ситуация подтверждает это. Резкое падение мировых цен на нефть в 2015 году – почти
в 3 раза – сильно отразилось на падении ВВП стран, зависящих от добычи нефти, об-
вале национальных валют, особенно России, Азербайджана и Казахстана.

В-третьих, по сравнению с другими ведущими мировыми лидерами-экспортерами
нефтегазовых ресурсов, у Азербайджана меньше нефти и, следовательно, риск упу-
щения возможностей более высок. Кроме того, нефтедобыча в Азербайджане уже до-
стигла своего пика в 2010 году, составив 49,1 млн. тонн на море и 1,7 млн. тонн на
суше [1, cтр-459], и, согласно прогнозам, к 2024 году сократится до уровня 1/4 макси-
мальной добычи. Доказанные запасы нефти в Азербайджане на конец 2015 года по
данным ВР составляют 7 млрд. баррелей. Для сравнения, в Саудовской Аравии дока-
занные нефтяные запасы составляют 267 млрд. баррелей, что составляет 15,7% от ми-
ровых [3, стр-6]. 

В целом, наличие сырьевых ресурсов предоставляет значительные возможности
для развития – это и приток иностранных инвестиций в страну, и рост валютных ре-
зервов. Однако, в долгосрочном масштабе темпы экономического роста в ресурсоза-
висимых странах ослабевают. 
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Концепция «проклятия природных ресурсов»
В странах, богатых сырьевыми ресурсами, ученые-экономисты выявили отрицатель-

ную связь между избытком природных ресурсов и интенсивным экономическим раз-
витием. Ученые-экономисты для объяснения такой ситуации ввели термин «проклятие
природных ресурсов», или «ресурсное проклятие». Т.е., наличие богатых природных
ресурсов для стран становится не благом, а превращается в «проклятие» – снижаются
темпы экономического роста, возникает макроэкономическая нестабильность, растет
безработица в стране.

Впервые термин «проклятие природных ресурсов» ввел в 1993 году английский эко-
номист Ричард Аути при анализе развития стран ОПЕК. В 1970-80-е годы произошло
падение уровня жизни в этих странах, наблюдалось резкое снижение показателей ВВП
на душу населения. В своем исследовании «Устойчивое развитие в ресурсно-зависи-
мых странах: проблема ресурсного проклятия» Р.Аути пришел к выводу, что страны с
богатыми ресурсами не направляют доходы от своего богатства на социально-эконо-
мическое развитие, не заботятся о росте экономических показателей, не разрабатывают
долгосрочную стратегию будущего развития своей страны. Кроме того, в таких странах
наблюдается и определенная взаимосвязь между количеством ресурсов и уровнем кор-
рупции. 

Согласно концепции «проклятия ресурсов», чем большим ресурсным потенциалом
владеет страна, тем слабее ее общее экономическое развитие. Это связано с тем, что
большая прибыль от экспорта природных ресурсов может сильно повышать реальный
и номинальный курсы национальной валюты, и заработную плату во всех отраслях,
связанных с добычей сырья. А это негативно сказывается на развитии остальных сек-
торов экономики. Очень часто правительства стран-экспортеров ориентируются на
большие доходы от экспорта сырья и аккумулируют задолженности. 

Борьба с «проклятием природных ресурсов»
В экономической литературе известны два способа борьбы с «проклятием природ-

ных ресурсов». Во-первых, это накопление поступающих нефтяных доходов в форме
валютного резерва, или другими словами, в форме фонда национального благосостоя-
ния. Во-вторых, создание благоприятных условий для осуществления институциональ-
ной политики [4, стр-34].

Первый метод борьбы с «проклятием ресурсов» благополучно реализуется в Азер-
байджане благодаря осуществляемой начиная с 1994 года Государственной нефтяной
стратегии. В целях выработки механизма рационального использования доходов, по-
лученных от добычи нефти и газа в 1999 году был образован Государственный Нефтя-
ной фонд Азербайджанской Республики. В нем накапливаются денежные средства от
продажи нефти и газа, которые выделяются в дальнейшем для решения жизненно важ-
ных экономических и социальных проблем страны: 

1) сохранение макроэкономической стабильности в стране в условиях поступления
в большом объеме доходов зарубежной валюты и, одновременно, уменьшение зависи-
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мости от нефтяных доходов и обеспечение развития ненефтяного сектора; 
2) равное распределение среди поколений получаемого дохода от нефти и газа с

учетом их невозобновляемости и накопление запасных денежных средств для будущих
поколений; 

3) финансирование важных общенациональных проектов в связи с социально-эко-
номическим прогрессом нашей страны.

Что касается второго инструмента борьбы с «проклятием ресурсов» - создания ин-
ститутов, наиболее прогрессивной институциональной системы, то он пока находится
на стадии формирования. здесь имеется ввиду современная система общественного
контроля, достижение прозрачной деятельности органов государственной власти, раз-
витие экономической инфраструктуры, связанной с защитой прав собственности, со-
вершенствование бюджетно-налоговой политики, создание условий для развития
рыночных отношений, свободы предпринимательства. 

Поэтому в нынешних условиях именно диверсификация экономики, отход от неф-
тяного фактора, развитие перерабатывающих отраслей может стать одним из основ-
ных средств борьбы с «проклятием ресурсов». 

Опыт зарубежных стран
Примеров того, как ресурсозависимые страны построили диверсифицированную

экономику, немного. Рассмотрим опыт стран, богатых сырьевыми ресурсами, поло-
жительно осуществивших диверсификацию: Чили, Малайзии, Индонезии, Мексики.
Чили, имея богатые месторождения меди, перешла на развитие конкурентоспособного
сельского хозяйства, виноделия, рыбного промысла, разведение лосося на морских
фермах. Богатая древесиной и полезными ископаемыми богатствами Малайзия по-
строила современные предприятия перерабатывающей промышленности, интегриро-
ванные в азиатские и мировые сети промышленных фирм. Индонезия, обладающая
крупными месторождениями нефти и газа, создала собственную обрабатывающую
промышленность, снабженную высокими технологиями, стала развивать сельское хо-
зяйство. Мексика известна во всем мире месторождениями полиметаллических и мед-
ных руд, является крупнейшим производителем и экспортером серебра, цинка и
свинца. На базе прямых иностранных инвестиций американских компаний здесь по-
строены предприятия высокотехнологичной обрабатывающей промышленности [4,
стр-32]. 

Помимо создания благоприятной экономической обстановки и деловой среды, эти
страны сосредоточены на экспортной диверсификации и качественной модернизации,
поощряя фирмы развивать экспортные рынки и поддерживая рабочих в приобретении
соответствующих навыков и образования, с целью повышения производительности. 

Опыт этих стран показывает, что при хорошем менеджменте диверсификация эко-
номики возможна даже в странах, долгое время сильно зависевших от экспорта при-
родных ресурсов. Несмотря на различия, осуществляемая в этих государствах
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экономическая политика имеет ряд общих черт:
- политика этих государств была направлена на стимулирование, в первую очередь,

экономического развития и поддержание социальной стабильности;
- основным приоритетом развития стало расширение базы экспортируемых това-

ров;
- процесс диверсификации контролировался компетентными экономистами, учи-

тывающими все риски и последствия от проводимой политики. И только взаимо-
действие этих специалистов с политической элитой привело к положительным
результатам.

Экономическая политика Азербайджана в целях диверсификации
В настоящее время диверсификация экономики является приоритетным направле-

нием экономической политики Азербайджана. В целях диверсификации и повышения
конкурентоспособности экономики Указом Президента Азербайджанской Республики
была утверждена и успешно реализуется «Государственная программа по развитию
промышленности на 2015-2020-е годы», разработана Концепция «Азербайджан 2020:
взгляд в будущее». 

В ходе осуществления Государственной Программы ожидается достижение сле-
дующих результатов: «В результате модернизации и диверсификации ненефтяной про-
мышленности превращение данной сферы в основной источник экономического роста;
превращение ненефтяной промышленности в основной источник роста экспорта» [5].
Объявление Президентом Азербайджана 2014 года Годом промышленности также сви-
детельствует о пересмотре экономической политики, переходе от сырьевой к диверси-
фицированной модели развития.

В одном из своих выступлений Президент республики И. Алиев отметил, что с
целью обеспечения разностороннего развития экономики, ослабления страны от неф-
тяной зависимости целесообразно «создавать сильный промышленный потенциал,
чтобы промышленность была разновекторная… важно продолжить развитие ненефтя-
ного сектора, чтобы снизить зависимость экономики страны от нефтяного фактора» [6,
стр-96].

Однако, осуществление диверсификации экономики довольно сложный и длитель-
ный во времени процесс, для которого необходимы как значительные финансовые сред-
ства. Большое значение для успешной диверсификации придается институтам.
зарубежный опыт показывает, что именно качество институтов является одним из ос-
новополагающих факторов увеличения экспорта продукции перерабатывающей про-
мышленности с высокой добавленной стоимостью и продовольственных товаров. 

Проведению институциональных реформ в стране могут способствовать рост чис-
ленности среднего класса и развернувшаяся в мире конкуренция между новыми круп-
ными рынками. Для успешной реализации политики диверсификации нужна
инновационная, так называемая «креативная» модернизация, основанная на творческих
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инновационных разработках не только в экономике, но и политике, науке и образова-
нии, в социальной сфере, культуре, и внедрение таких разработок в общественную
практику. Именно креативный класс, включающий в себя людей, производящих эко-
номические ценности в процессе творческой деятельности, может решить задачи ин-
новационной модернизации. Основная цель креативного класса в обществе –
порождать новые, нестандартные идеи, выдвигать и реализовывать на практике эф-
фективную стратегию социально-экономического развития [7, стр-3]. Кроме того, су-
ществуют и внешние стимулы усовершенствования качества институтов. К ним можно
отнести международную организацию EITI – Инициативу по обеспечению прозрач-
ности в добывающих отраслях, а также антикоррупционное законодательство ино-
странных фирм, регулирующее их деятельность в странах-получателях прямых
иностранных инвестиций. 

Выводы
Мировой опыт свидетельствует о том, что странам, обладающим природными ре-

сурсами, сложно диверсифицировать экономику. Основными направлениями дивер-
сификации являются: акцентирование внимания на вложения в человеческий капитал,
создание креативного класса, инвестиции в инфраструктуру, развитие финансовых
институтов, создание стабилизационных фондов в целях эффективного распределения
доходов от экспорта сырья по всем отраслям экономики. Процесс создания институтов
в богатых ресурсами странах бывает долгим и трудным, но только таким образом
можно добиться успеха в диверсификации.

Следовательно, для преодоления «проклятия природных ресурсов» необходима эф-
фективная диверсификация, соответствующая промышленная политика, действующие
финансовые институты, а также достижение большей прозрачности и подотчетности
в сфере государственных расходов. 
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xülasə
İQtİSADİYYAtIN ŞAxƏLƏNDİRİLMƏSİ "tƏBİİ RESURSLARIN LƏNƏtİ"

İLƏ MÜBARİZƏ vASİtƏSİ KİMİ
Lalə HƏMİDOvA

i.e.n.,  Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti

Açar sözlər: təbii sərvətlər, neft sektoru, “təbii resursların lənəti”, şaxələndirilmə
Məqalədə təbii sərvətlərlə, xüsusilə də yanacaq və enerji resursları ilə zəngin olan ölkələr

üçün iqtisadiyyatın şaxələndirilməsinin zəruriliyi əsaslandırılır. Ölkədə təbii sərvətlərin
mövcudluğu və iqtisadi inkişaf arasında əks əlaqələr varsa, belə ölkələr üçün “təbii resursların
lənəti” təzahüri kimi özünü göstərir. Tədqiqatın məqsədi təbii resurslarla zəngin olan ölkələrdə
iqtisadi göstəricilərə mənfi təsir göstərən səbəblərin aşkar olunması, bu ölkələrin iqtisadiy -
yatın şaxələndirilməsinin zəruriliyinin əsaslandırılmasıdır. Tədqiqatın elmi yeniliyi ondan
ibarətdir ki, Azərbaycana məxsus şəraitdə “təbii resursların lənəti” ilə mübarizə üsulları
baxılıb, cəmiyyətin siyasi və iqtisadi institutlarının inkişafı açıqlanıb. Tədqiqatın nəticələri
göstərir ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının şaxələndirilməsi insan kapitalının artırılmasına, özəl
sahibkarlıq sektorun inkişafının stimullaşdırılmasına, maliyyə institutlarının dəstəklənməsi
və infrastrukturun inkişafına yönəldilməlidir. Tədqiqatın praktik əhəmiyyəti ondan ibarətdir
ki, tədqiqat nəticəsində çoxşaxəli iqtisadiyyata nail olmaq üçün irəli sürülən təkliflərin real-
laşdırılması Azərbaycan iqtisadiyyatının gələcək inkişafına imkan yaradacaq.

Abstract
DIvERSIFICAtION OF tHE ECONOMY AS A WAY OF FIGHtING 

WItH tHE "CURSE OF NAtURAL RESOURCE" 
Lala HAMIDOvA 

Ph.D on economics,  Azerbaijan State Economic University

Key words: natural resources, oil sector, "the resource curse", diversification
The article investigates the need of economic diversification for countries with rich natural

resources, especially fuel and energy. Manifestation of the "resource curse" is characteristic
for such countries, when there is an inverse relationship between the availability of natural
resources and economic development. The purpose of the article is to identify the reasons,
negatively affecting the economic indicators of countries with rich natural resources,   justi -
 f ying the need to diversify their economies. The scientific novelty of the research lies in the
fact that the methods of fighting with the "curse of natural resources" in relation to the con-
ditions of Azerbaijan, revealed the need for the development of political and economic insti-
tutions of society. The results of research show that the diversification of Azerbaijan's
economy should be aimed to increase the human capital, development of infrastructure, sup-
port of financial institutions and stimulation of the development of the private business sector.
The practical importance of the research lies in the fact that the proposals to achieve a diver-
sified economy will contribute to the further development of the Azerbaijan economy.
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tURİZM – İQtİSADİ İNKİŞAFIN ƏSAS SAHƏSİ KİMİ 

Ülviyyə MEHDİYEvA 
Azərbaycan Universiteti, müəllim

Rəyçi: i.e.d., prof. Dünyamalı Vəliyev
Açar sözlər: turizm, işgüzar turizm, etnoqrafik turizm, elmi-lisenziyalı turizm, ekoturizm,

müalicə turizmi
Giriş. Turizm - fransız sözü olub, hərfi mənası səyahət, gəzinti deməkdir. Bu, adətən

aktiv istirahət növü olub, özündə ətraf mühitin öyrənilməsi, bu və ya digər bölgənin təbii
şəraiti, xalqın adət və ənənəsini öyrənmək üçün ən gəlirli və gözəl idman növüdür. Bu zaman
ölkələr xeyli biznes əldə edirlər. Turizm öz kökünü əsrin dərinliklərindən almışdır. Bütün
dövrlərdə insanlar turist gəzintilərində olmuşlar. Onlar, adətən öz yaşadıqları yerdən yüz
kilometrlərlə uzaq məsafədə olurdular  [1 səh-20].

Turizmin iqtisadiyyatın gəlirli sahəsinə çevrilməsi üçün iki əsrə yaxın vaxt keçmişdir.
O, nəinki iqtisadiyyatın, eyni zamanda elm və mədəniyyətin də inkişafına xeyli köməklik
göstərmişdir. İnsanlar elmin nailiyyətlərini, texniki və mədəni fəaliyyəti beynəlxalq turizmin
köməkliyi ilə bir-birinə inteqrasiya edirlər. Bu zaman ticarət əlaqələri artır, xalqların həyat
səviyyəsi yüksəlir [2 səh-138].

XX əsrdə baş verən sosial və iqtisadi dəyişikliklər nəinki yer kürəsinin simasını də -
yişdirmişdir, hətta sənaye və mədəni münasibətləri daha da inkişaf etmişdir. Bu da turizmin
inkişafına şərait yaratmışdır. Turizm sahəsində dünya təcrübəsinin öyrənilməsi göstərir ki,
insan fəaliyyətinin bu sahəsi iqtisadiyyatın inkişafı ilə bərabər xarici kapitalın ölkəyə axınına
kömək edir, kommunikasiya, nəqliyyat sisteminin inkişafına səbəb olur [3-səh-218]. Turizm
insanların, bütövlükdə cəmiyyətin maraqlarının ifadəçisi, mikro və makro səviyyələrdə gəlir-
lərin mənbəyi kimi çıxış edir. Bu sahə  əməktutumlu fəaliyyət növü olduğundan, ölkədə
əlavə iş yerlərinin açılmasında mühüm rol oynayır, infrastrukturun, yerli sənayenin və xalq
yaradıcılıq nümunələrinin inkişaf etdirilməsinə şərait yaradır, hotellərin tikintisini
sürətləndirir. Ümumdünya Turizm Təşkilatının 2020-ci ilə olan proqnozlarına əsasən tu -
ristlərin sayı 1,6 milyard nəfərə çatacaq, gəlirlər isə 2 trilyon dollar təşkil edəcəkdir [4 səh-
111].

Turizm millətlərin yaxınlaşmasına, onların elm, texnika, mədəniyyət sahəsində
təcrübəsinin mübadiləsinə, siyasi sabitliyə şərait yaradır.

Dünya təsərrüfatının ən gəlirli və səmərəli sahələrindən olan turizm iqtisadiyyatın
inkişafında mühüm rol oynayır. Məsələn, hazırda dünyada ümumi milli məhsulun 10%-ə
qədəri turizmin payına düşür, dünya ixracatının 8%-i və ticarət xidmətinin 30-35%-i beynəl -
xalq turizmin hesabına əldə edilir [5].

Bundan başqa,  turizmin inkişafı sosial problemlərin həllində də mühüm rol oynayır. Belə
ki, turizm ölkələr arasında sülhün möhkəmlənməsi, ayrı-ayrı xalqların bir-birinə yaxınlaş-
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ması, qloballaşma, incəsənət və mədəniyyətin təbliği, millətlərin mənəvi inkişafı, fiziki
sağlamlığı və istirahəti üçün əsas vasitədir. Turizmin genişləndirilməsi yeni iş yerlərinin açıl-
ması, ölkənin ödəniş balansının yaxşılaşdırılması, insan inkişafının fiziki və mənəvi
tərəflərinin təmin olunması deməkdir.

Qloballaşma prosesində ayrı-ayrı ölkələrin dünya iqtisadi inteqrasiyasına qoşulması,
ölkələr arasında iqtisadi əlaqələrin genişlənməsi nəticəsində işgüzar turizmin də əhəmiyyəti
getdikcə artır. Turizmin bu növünün artım sürəti hər il dünyada 8% təşkil edir və istirahət
turizmindən iki dəfə artıq gəlir verir. Mütəxəssislərin fikrincə, turizmin aktiv forması isti-
rahətin passiv formalarını getdikcə sıxışdırmaqdadır. Bundan başqa   turizmin ən prespektivli
növlərindən olan və insanın təbiətə yaxınlaşmasına mühüm rol oynayan ekoturizm də get-
dikcə genişlənir. Hazırda inkişaf etmiş ölkələrdə ixtisaslaşdırılmış idman və mədəni tədbirlər
üzrə turizm də inkişaf edir [3].

Respublikamızda turizmin yeni infrastrukturunun yaradılması prosesinə xarici investor-
ların cəlb edilməsi ölkədə turizm və istirahət ocaqlarının genişlənməsinə, yeni iş yerlərinin
açılmasına, turistlərin istirahət və sağlamlığının yaxşılaşmasına imkan yaradır ki, bütün bunlar
da davamlı insan inkişafında həlledici amillərdəndir.

Hazırda bütün dünyada istirahət və turizmin müxtəlif formaları genişlənir. Bu formalar
aşağıdakılardır:

1) İşgüzar turizm. Turizmin bu forması hər hansı işgüzar məqsədlə  müəyyən bir ölkənin
sosial-iqtisadi vəziyyəti, təbii resursları, siyasi stabilliyini, eyni zamanda mədəni spesifikliyini
öyrənmək üçün ölkəyə gələn əcnəbi turistləri əhatə edir [3]. Res publikamıza gələn turistlərin
sayı 2010-cu ildə 547.6 min nəfər 2015-ci ildə isə 623.2 min nəfər olmuşdur [5].

2) Elmi-lisenziyalı turizm. Bu növ turizm hər hansı bir arxeoloji qazıntılar, tarixi-
mədəniyyət abidələrinin üzərində aparılan tətqiqat işləri, coğrafi landşaftları öyrənmək
məqsədilə müəyyən müddətdə ölkəyə gələn alimlərin fəaliyyəti ilə əlaqədardır. 

3) Etnoqrafik turizm. Bu, xalqın həyat tərzi, mentaliteti, adət və ənənələrini, mədəniyyət
və incəsənətini yaxından öyrənmək məqsədilə ölkəyə gələn turistlərin fəaliyyətini əhatə edir.

4) Ekoturizm. Ekoloji cəhətdən təmiz, hüquqi cəhətdən mühafizə olunan təbiət guşələrində
turistlərin istirahətini ifadə edir. Ekoturizm əsasən insanların təbiət qoynunda, təbiətlə sıx tə-
masda dincəlməsinə əsaslanır. Ekoturistlərin sayı 2010-cu ildə 661.7 min, 2015-ci ildə isə
668.8 min nəfər olmuşdur. 

5) Müəyyən mədəni - tarixi hadisələrlə əlaqədar turizm. Turizmin bu forması mədəni-
kütləvi tədbirlər (festival, müqavilə, bayramlar və s.) və idman yarışları ilə əlaqədar böyük
turizm kütləsinin ölkəyə gəlməsinə əsaslanır.

6) İstirahət günü marşrutları. Bunu sosial turizm də adlandırmaq olar. İstirahət günü
marşrutları dedikdə ayrı-ayrı əmək kollektivləri və ailələrin istirahət günlərində şəhər kə-
narına, istirahət mərkəzlərinə, turist düşərgələrinə qrup şəklində qısa müddətlə gəzintiyə çıx-
ması nəzərdə tutulur. Belə turist marşrutlarında ölkəyə gələn əcnəbi qonaqlar da iştirak edirlər.
Maliyyə cəhətdən az xərc tələb edən turizmin bu forması insanların mənəvi inkişafına müsbət
təsir edir. Buna görə də sosial - iqtisadi çətinliklər şəraitində insanların mənəvi deq -
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radasiyasının qarşısını almaq, adamları yaşamağa ruhlandırmaq və öz mənəvi-fiziki
qüvvələrini bərpa etmək üçün hazırda turizmin bu formasına diqqət yetirilməsi
məqsədəuyğundur.

7) Müalicə turizmi - müalicə məqsədi ilə əsasən Naftalanda 2010-cu ildə 14.1 min nəfər,
2015-ci ildə isə 36.5 min nəfər olmuşdur [6].

Respublikamızda turizmin bütün növləri üzrə əlverişli şərait mövcuddur. Turistləri cəlb
etmək üçün səyahət agentlikləri və turoperatorlar fəaliyyət göstərir. Əgər bu agentliklər res -
publikamızda 2010-cu ildə 126 idisə, 2015-ci ildə onların sayı 243 olmuşdur. Bu xidmət
növlərinin əldə etdiyi gəlir 2010-cu ildə 14755,5 və 2015-ci ildə isə 35079,6 min manat ol-
muşdur [6].

Respublikamıza səfər etmiş turistlər 2010-cu ildə 17641 nəfər olduğu halda, xaricə gedən
turistlər 52282 nəfər, 2015-ci ildə isə müvafiq olaraq 2009 və 59956 nəfər olmuşdur. 

Ölkə daxilində səyahət etmək üçün Azərbaycan vətəndaşlarına verilən yollayış blankları
2010-cu ildə 3385,  2015-ci ildə isə  4695, xarici ölkə vətəndaşlarına  verilən  yollayış blank -
ları  müvafiq olraq, 3706 və 1918 olmuşdur. 

2015-ci il  üçün ölkəmizə qəbul edilmiş turistlər Rusiya Federasiyasından 6937 nəfər,
Türkiyədən isə 19673 nəfər, göndərilənlər isə, müvafiq olaraq 56772 və 121356 nəfər ol-
muşdur  [7].

Ölkəmizdə neft  sektorun inkişafı  ilə yanaşı,  qeyri-neft sektoru kimi turizmin inkişafı
üçün geniş potensial mövcuddur. Turizm sosial-mədəni fəaliyyət növü olmaqla yanaşı, həm
də səyahət zamanı insanların zəruri tələbatını təmin edən iqtisadiyyatın mühüm sahəsidir və
onun gələcək inkişafı, təkmilləşdirilməsi ölkənin gəlirlərinin artmasına imkan yarada bilər.
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Abstract
tOURISM AS tHE MAIN AREA OF tHE ECONOMIC DEvELOPMENt

Ulviyya MEHDIYEvA
Lecturer,  Azerbaijan University 

Key words: tourism, business tourism, ethnographic tourism, science-licensed tourism,
eco-tourism, medical tourism

There is a great potential  for tourism development as a non-oil sector beside with the de-
velopment of the oil sector  in our country. The importance of analyses are given in the various
types of tourism- business tourism, ethnographic tourism, science-licensed tourism, eco-
tourism and medical tourism. In addition, the article analyzes the place and the role of the
tourism sector in the economy of Azerbaijan, provides information on ongoing and planned
projects in this field.

Резюме
ТУРИЗм КАК ОСНОВНАЯ ОБЛАСТЬ ЭКОНОмИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Ульвия мЕХТИЕВА 
Преподаватель Университета “Азербайджан”

Ключевые cлова: туризм, бизнес-туризм, этнографический туризм, научно-лицен-
зированный туризм, экотуризм, медицинский туризм

Наряду с развитием нефтяного сектора, ненефтяной сектор имеет большой потен-
циал для развития туризма. В статье приведены важность анализа различных видов ту-
ризма - делового туризма, этнографического туризма, научно-лицензированного
туризма, экотуризма, медицинского туризма. Кроме того, в статье говорится о месте и
роли сектора туризма в экономике Азербайджана, введена информация текущих и пла-
нируемых проектов в этой области.
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SUMQAYIt ŞƏHƏRİNİN   SƏNAYE POtENSİALININ
GENİŞLƏNDİRİLMƏSİ MƏSƏLƏLƏRİ

Şəfa ƏLİYEv
Sumqayıt Dövlət Universitetinin professoru,

iqtisad elmləri  doktoru 

Açar sözlər: Sumqayıt, sənaye, sənaye potensialı, milli iqtisadiyyat, ixrac potensialı, ef-
fektivlik, iri müəssisələr 

Giriş. Azərbaycanda neft strategiyasının reallaşdırılması ölkə iqtisadiyyatının strukturu-
nun təkmilləşdirilməsinə və sənaye sahələrinin yenidən qurulmasına, bu sahələrin müasir
texnologiyalarla gücləndirilməsinə şərait yaratmışdır. Qeyd edək ki, ölkəmizdə son 10-15
ildə makroiqtisadi səviyyədə bütün sahələrdə əsaslı sıçrayış əldə olunmuş, ölkə iqtisadiy -
yatının rəqabətqabiliyyətliliyi əhəmiyyətli səviyyədə artmış, Azərbaycan regionun və
dünyanın dinamik inkişaf edən milli iqtisadiyyata malik ölkəsinə çevrilmişdir. Bununla belə,
artıq modern iqtisadi inkişaf modelinə və yüksək təbii, iqtisadi potensiala malik olan
ölkəmizdə strateji iqtisadi hədəflərin səviyyəsi əhəmiyyətli şəkildə yüksəldilməlidir. Xü-
susilə, sənaye potensialının xeyli artırılması ehtiyatları diqqəti cəlb edir. 

Məlumdur ki, Azərbaycanın sənaye potensialının formalaşmasında Sumqayıt xüsusi
əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, bu şəhər yaradılarkən sənaye sahələrinin inkişaf etdirilməsi
üçün nəzərdə tutulmuşdur. Sumqayıt vaxtı ilə kimya, metallurgiya, cihazqayırma, toxuculuq
sənayesi məhsullarının istehsalı üzrə yüksək nəticələr əldə etmişdir [1]. SSRİ-nin dağıl-
masından sonra iri ittifaq müəssisələrinin  əksəriyyəti öz fəaliyyətini dayandırmış, bu vaxta
qədər həmin müəssisələrin yenidən qurulması təmin edilməmişdir. Bununla belə, son illərdə
Sumqayıtda bir-birinin ardınca iri və modern sənaye müəssisələri istismara verilmişdir.
Ekoloji cəhətdən Abşeron yarımadasında sabitliyin təmin edilməsinə imkan verən yüksək
texnologiyalar əsaslı müasir sənaye mərkəzi formalaşdırılmaqdadır. Lakin bunlara baxma-
yaraq, ölkə iqtisadiyyatının diversifikasiyalaşdırılması və ixracın strukturunun
genişləndirilməsi məqsədilə sənaye sahələrinin potensialının, ilk növbədə ixrac təyinatlı sə-
naye məhsullarının çeşidinin artırılması hazırkı dövrün aktual məsələlərindəndir.

Sumqayıt sənaye mərkəzinin müasir vəziyyəti və problemləri
Qeyd edək ki, son illərdə Azərbaycanda sənaye istehsalının həcmi əhəmiyyətli artım

göstərmir. Sənaye məhsullarının çeşidinin genişləndirilməsi prosesləri isə real potensialı əks
etdirmir. Bir sıra rəqabətqabiliyyətli sənaye sahələrinin, məsələn kimya və neftkimya, me -
tallurgiya kompleksinin genişləndirilməsi proseslərinə başlanılsa da, hələlik bu sahələrin
məhsulları ölkə ixracında cüzi paya malikdir [2]. Sumqayıtda iri elektromexanika məhsulları
şəbəkəsi yaradılsa da, bu istehsal sahəsinin məhsullarının ixrac qabiliyyəti aşağıdır və ixrac
bazarları həll olunmamışdır. Bunlar Sumqayıtın sənaye potensialının artırılmasına mane olan
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amillərdəndir. Hazırda Sumqayıtın sənaye potensialı tam olaraq, emal sənayesi hesabına for-
malaşmışdır və onun strukturu Şəkil 1-də verilmişdir [3]. 

Şəkil 1. Sumqayıt üzrə 2015-ci ildə  emal sənayesinin strukturu, %-lə.
Şəkil 1-dən göründüyü kimi Sumqayıtın sənaye potensialının əsasını hələlik və ənənəvi

olaraq kimya sənayesi təşkil edir və bu sektorun payı 60,3 %-dir. Son illərdə istismara verilmiş
Sumqayıt texnologiyalar parkının fəaliyyəti hesabına Elektrik avadanlıqlarının istehsalının
şəhərin sənaye potensialında payı artmaqdadır və 14,3 % olmuşdur. “Azərsun” Holdinqin is-
tehsal etdiyi qida məhsullarının hesabına bu sektorun payı şəhər üzrə sənaye məhsullarının
ümumi həcmində 6,6 %, kağız və karton məhsullarının payı isə 6,8 %-dir. Lakin təəssüf ki,
ənənəvi və güclü potensiala malik olan metallurgiya sənayesinin inkişafında dönüşün yaradıl-
ması təmin edilməmişdir.  

Qeyd edək ki, ölkə Prezidentinin təşəbbüsü və rəhbərliyi altında Azərbaycanda sənayenin
modernləşməsi və inkişafının intensivləşməsi tədbirləri həyata keçirilir. Bu sırada Sumqayıt
Azərbaycanın müasir sənaye mərkəzi kimi əsas diqqət mərkəzindədir. Sənaye mərkəzinin
iqtisadi strukturunа kimya və neft-kimya, metallurgiya, maşınqayırma, еlеktrоеnеrgеtikа,
yeyinti və yüngül sənaye, tikinti mаtеriаllаrı istehsalı müəssisələri daxildir. Şəhərdə mövcud
olan sənaye müəssisələrinin əksəriyyəti müasir tехnоlоgiyаlar əsаsındа yеnidən qurulmuşdur.
Şəhərin sənaye kompleksinin əsasını Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının müаsir zаvоdlаrı,
Sumqаyıt Tехnоlоgiyаlаr Pаrkı, “Аzərikimyа” İstеhsаlаt Birliyinin “Еtilеn Pоliеtilеn”
zаvоdu, “Аzərsun Sənaye Parkı”nın müаsir zаvоdlаrı, “Intеr Tеxtil” Açıq Səhmdar
Cəmiyyəti, Gilan Textil Parkı, “Alyans Textil” MMC, “Bismak” Qida sənaye kompleksi,
Beton məmulatları istehsalı zavodu və s. təşkil edir. Sumqаyıtdа Аzərbаycаn Müdаfiə
Sənаyеsi Nаzirliyinin «Nеftqazavtomat» Elm İstehsalat Müəsissəsi fəaliyyət göstərir.

Dünya iqtisadi və maliyyə proseslərinin mürəkkəbliyi, Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün
mühüm amil olan neftin qiymətinin bir neçə dəfə aşağı düşməsi, çoxlu sayda dünya və region
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ölkələrinin, o cümlədən ölkəmizin milli valyutasının devalvasiyası milli iqtisadiyyatın
şaxələndirilməsinin sürətləndirilməsini şərtləndirir. Neft və qaz ixracı ilə bərabər, ixrac
yönümlü və valyuta gətirə biləcək sənaye sahələrinin təşkilini intensivləşdirmək xeyli aktu-
allaşmışdır [4]. Digər tərəfdən, maliyyə resurslarının məhdudluğundan yeni iş yerlərinin
yaradılmasında müəyyən çətinlikliklər yaranmışdır və s.

Sumqayıt şəhərinin sənaye potensialının artırılması istiqamətləri 
Sumqayıt sənaye mərkəzində bir sıra istiqamətlər üzrə rəqabətqabiliyyətli və müasir

texnologiyalar əsaslı müəssisələr şəbəkəsinin yaradılması sənaye potensialını artırmaqla
bərabər, regionda məşğulluğun təminatına ciddi təsir göstərər və  əhalinin sosial-iqtisadi
baxımdan rifahının yaxşılaşdırılmasına əlavə töhfələr verə bilər [5]. Bu məqsədlə Sumqayıt
sənaye mərkəzində sənaye təyinatlı iqtisadi zonaların, sənaye klasterlərinin təşkili
məqsədəuyğundur. Məsələn, “Sumqayıt Tekstil” Xüsusi İqtisadi Zonasının yaradılması
məqsədəuyğun hesab oluna bilər. Belə ki, artıq ölkəmizdə Xüsusi İqtisadi Zonaların təşkilinə
başlanılıb. Tekstil sahələri Sumqayıt şəhəri üçün ənənəvi və mühüm fəaliyyət
sahələrindəndir. Çoxlu sayda iri fabriklərdə minlərlə insanlar işləyib və bu müəssisələr qadın-
ların işlə təminatında xüsusi əhəmiyyət kəsb edib. Artıq şəhərimizdə bir neçə müasir tekstil
müəssisələri fəaliyyətə başlayıb. Ancaq bunlar əhalisi daim artmaqda olan Sumqayıt
şəhərinin iqtisadi potensialına adekvat deyildir. Dünyanın bir çox ölkələrində, o cümlədən
Çində və Türkiyədə hələ 30 il bundan əvvəl başlayaraq tekstil sahələrinin inkişafı və əhalinin
məşğulluğunun gücləndirilməsi üçün Xüsusi İqtisadi Zonalardan səmərəli istifadə olunmuş-
dur [6]. Bu sahənin genişləndirilməsi ölkənin yüngül sənaye mallarına olan daxili tələbatının
ödənilməsinə və ixracın təşkilinə də imkan verər. Hazırda ölkədə istifadə olunan tekstil məh-
sullarının əksəriyyəti xaricdən idxal olunur. Belə bir iqtisadi zonanın təşkili Sumqayıtın sə-
naye potensialını artırmaqla yanaşı, həm də əhalinin iqtisadi fəallığının yüksəldilməsinə,
tekstil sənayesində sahibkarlığın inkişafının sürətləndirilməsinə, xüsusilə rəqabətqabiliyyətli
tekstil şirkətlərinin və firmalarının yaradılmasına imkan verər. Burada fəaliyyətə başladığı
dövrdən növbəti 5 il ərzində 8-10 min nəfərin işlə təminatı reallaşa bilər. Digər bir sənaye
müəssisələri şəbəkəsinin təşkili məqsədilə “Sumqayıt sənaye avadanlıqları və materialları”
klasterinin yaradılması xeyli səmərə verə bilərdi [7]. Məlumdur ki, son 25 il ərzində Bakı
şəhərində yerləşən çoxlu sayda neft-qaz və neftkimya maşınqayırma, həmçinin detal və ci-
hazqayırma müəssisələri, o cümlədən kondisioner, soyuducu, məişət texnikaları istehsal edən
müəssisələr öz istehsalını dayandırıb və ya bundan sonra paytaxt - şəhərin içərisində
fəaliyyəti məqsədəuyğun deyildir. Bundan əlavə, qeyd olunan fəaliyyət istiqamətləri üzrə
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxtəlif elmi-tədqiqat müəssisələri, həmçinin
texniki təyinatlı ali təhsil müəssisələri fəaliyyət göstərirlər. Analoji müəssisələr vaxtı ilə
Sumqayıt sənaye mərkəzində də olmuşdur, məsələn, Sumqayıt kompressorlar zavodu və s.
Göründüyü kimi regionda belə bir iri sənaye klasterinin təşkili üçün iqtisadi-texniki zəminlə
bərabər, həm də elmi-kadr potensialı da mövcuddur. Eyni zamanda, bu, müəssisələr
şəbəkəsində 6-8 min nəfərin işlə təminatına şərait yarana bilər. 
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Qeyd edək ki, ölkəmizdə, o cümlədən Sumqayıt şəhərində infrastruktur şəbəkəsinin
yenidən qurulması, yeni müəssisələrin, yaşayış massivlərinin tikilməsi ilə bağlı olaraq, tikinti
sektorunun rolu ümumi sənaye məhsulu istehsalında artmaqdadır və daim mühüm əhəmiyyət
kəsb edən bir iqtisadiyyat sahəsidir. Bunları nəzərə alaraq, “Sumqayıt Tikinti və Tikinti Ma-
terialları Parkı”nın yaradılması və bu Parkda mənzil, mülki və sənaye tikinti işlərinin təşkili
və təchizatı üçün zəruri fəaliyyət istiqamətlərinin təşkili kifayət qədər faydalı görünür. Belə
bir Parkın yaradılması bir sıra arqumentlərlə əsaslandırılır: Abşeron iqtisadi rayonunda tikinti
materiallarının istehsalı üçün ehtiyatlar mövcuddur; Bakı və Sumqayıt şəhərlərində tikinti
işlərinin təşkili üçün alternativ, rəqabətqabiliyyətli, daha ucuz, yerli xammal əsaslı tikinti ma-
teriallarının istehsalı daim aktualdır və tələb olunandır; Regionda tikinti-quruculuq işlərinin
geniş miqyasda olması müasir tikinti şirkətlərinin və kompaniyalarının yaradılmasını zəruri
edir və nəhayət, Sumqayıt şəhərinin mənzil fondunun yenilənməsi, yeni yaşayış massivlərinin
salınması, yaşayış mənzillərinin tikilməsi, anti-sanitar vəziyyətdə olan yaşayış məhəllələrinin
mərhələlərlə ləğv edilməsi, burada məskunlaşmış insanların ucuz və yeni mənzillərə
köçürülməsinin təmin edilməsi tikinti bazarında sahibkarlıq fəaliyyətinin gücləndirilməsini,
mənzil tikintisinin maya dəyərinin aşağı salınmasını, tikinti şirkətləri arasında sağlam
rəqabətin təmin edilməsini, bu sahələrə xarici investisiyaların cəlb olunmasını və xarici ti -
kinti-investor kompaniyaların gəlməsinin stimullaşdırılmasını şərtləndirir. Belə bir iri tikinti
Parkının təşkili 10 minədək insanın işlə təminatına imkan verə bilər.

Digər bir sənaye klasteri kimi Azərbaycanın əsas sənaye mərkəzi olan Sumqayıtda
neftkimya klasterinin yaradılması və fəaliyyətinin təşkilinin vacibliyi diqqət çəkir. Bunun
üçün uzun illər ərzində formalaşmış amillər və obyektiv dəlillər mövcuddur. Sumqayıt kimya
və neftkimya kompleksi hələ sovetlər birliyi dövründə güclü potensiala malik olmuş, bu
müəssisələrdə yüksək rəqabətqabiliyyətli məhsullar istehsal edilmiş və hazırda da bir sıra iri
texnoloji qurğuların istismarı davam etdirilməkdədir [8]. Şəhərdə kifayət qədər yüksək ixti-
saslı kimya və neftkimya komplekslərində işləmək üçün kadrlar vardır, elmi-texniki potensial
mövcuddur, bu sahələrin istiqamətləri üzrə peşə, kollec və ali təhsil səviyyələrində tədris
müəssisələri vardır və s. Müasir texnologiyalar əsaslı neftkimya klasterinin yaradılması
mövcud istismarda olan köhnə qurğuların ləğvinə imkan verər, şəhərin ekoloji durumu
yaxşılaşar, yeni iş yerlərinin yaradılması isə şəhər əhalisinin daimi və layiqli iş yerləri ilə
təminatına ciddi imkanlar yaradar. Bundan əlavə, Sumqayıt neftkimya klasterində çoxlu sayda
ixractəyinatlı məhsulların istehsalı, onun dünya bazarlarına çıxışını genişləndirər, beynəlxalq
iqtisadi əlaqələrin intensivliyini, xüsusilə, xarici investisiyaların qeyri-neft sektoru sahələrinə
cəlbedilməsi intensivliyini xeyli artıra bilərdi. 

Bunlarla bərabər, hazırda ölkəmizdə milli məhsulun həcminin artırılması və bununla əlaqə-
dar əlavə dəyər yarada biləcək  müəssisələr şəbəkəsinin təşkili strateji vəzifələrdən hesab
olu nur. Sumqayıt şəhərində əlavə dəyər yarada biləcək kimya və neft-kimya məhsulları üzrə
istehsalatlar və ya zavodlar, məsələn, Texniki izopropil spirti sexinin genişləndirilməsi və
“Texniki spirtlər”  zavodu səviyyəsinə qaldırılması, etilen-propilen və butadien-stirol əsaslı
sintetik kauçuk istehsalatlarının təşkili və “Sintetik kauçuk” zavodunun bərpası, istehsalın
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illik həcminin 70-80 min tona çatdırılması, Propilen oksidi və poliefir (laprol) istehsalat-
larının təşkili və “Üzvi sintez” zavodunun bərpası, istehsalın illik həcminin 70-80 min tona
çatdırılması,  Kaustik soda (maye və bərk), dixloretan və yuyucu vasitələr  istehsalatlarının
təşkili və “Kimya və yuyucu vasitələr” zavodunun yaradılması, istehsalın illik həcminin bu
məhsullar üzrə 100 min tona çatdırılması hesabına idxaləvəzedici istehsalın təşkili, regionda
güclü ixrac bazarı olan Butadien məhsulu üzrə istehsalatın təşkili və “Butadien və aromatik-
lərin istehsalı” zavodunun yaradılması, istehsalın illik həcminin bu məhsullar üzrə 100 min
tona çatdırılması, “Etilen-Polietilen” zavodunda yenidənqurma layihəsinin təşkili və Aşağı
sıxlıqlı PE (Polietilen)-nin  istehsalının illik həcminin 200 min tona çatdırılması, bu poli-
etilenin 30-40 min tonunun ölkə daxilində əlavə dəyər yaradılmasına, kiçik və orta sahibkar-
lığın xammalla təminatına, əlavə istehsal sahələrinin yaradılmasına yönəldilməsi
mümkündür. Sumqayıt “Etilen-Polietilen” zavodunda yan məhsul kimi alınan maye piroloz
qətranından “Benzol-toluol, etilbenzol, stirol və polistirol” istehsalatlarının tikintisi və əlavə
dəyər yaradan ixrac təyinatlı məhsul şəbəkəsinin yaradılması imkanları da diqqəti cəlb edir. 

Nəticə. Beləliklə, Sumqayıt şəhərinin sənaye potensialının genişləndirilməsi və güc -
ləndirilməsi təkcə şəhərin sənaye potensialının artmasına yox, eyni zamanda ölkəmizin sə-
naye məhsulu istehsalının həcminin əhəmiyyətli şəkildə yüksəlməsinə, ölkəmizin ixrac
məhsulları potensialının artımına, ölkəmizə daxil olan valyuta vəsaitlərinin daha etibarlı
mənbələrinin formalaşdırılmasına imkan verəcəkdir və s.    
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Abstract
tHE ExPANSION OF INDUStRIAL

POtENtIAL OF SUMGAIt
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The expansion of Sumgait city's industrial potential are important in the overall develop-
ment of the economy. The large industrial enterprises are concentrated which produce com-
petitive products in the city. They mainly produce petrochemical, electrical and textile goods.
New large chemical companies with export direction are built and Chemical Technology
Park, with  new power industry are formed. The problems and prospects of development of
industrial areas in the Sumgait city are investigated in the article.

Резюме
ВОПРОСы РАСШИРЕНИЯ ПРОмыШЛЕННОГО ПОТЕНцИАЛА 

ГОРОДА СУмГАЙыТА
Шафа АЛИЕВ

д.э.н., профессор Сумгайытского Государственного Университета  

Ключевые слова: Сумгайыт, промышленность, промышленный потенциал, нацио-
нальная экономика, экспортный потенциал, эффективность, крупные предприятия  

Вопросы расширения промышленного потенциала города Сумгайыта имеют важное
значение в целом для развития экономики страны. В городе сконцентрированы крупные
промышленные предприятия, которые выпускают конкурентоспособную продукцию.
В основном развиваются нефтехимическая, электротехническая и текстильная отрасли
промышленности. Строятся новые крупные химические предприятия экспортного на-
правления. Создан химический технологический парк, где формируются новые мощ-
ности промышленности города. В статье исследованы проблемы и перспективы
развития промышленных сфер в городе Сумгайыт. 
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AZƏRBAYCANDA MİLLİ İQtİSADİYYAtIN İNKİŞAFININ
MÜASİR ASPEKtLƏRİ

Məlahət PƏNAHƏLİYEvA
Sumqayıt Dövlət Universitetinin “Dünya iqtisadiyyatı”kafedrasının müdiri, 

iqtisad elmləri namizədi, dosent 

Rəyçi: Əliyev Şəfa Tiflis oğlu, iqtisad elmləri doktoru, prof., Sumqayıt Dövlət Univer-
siteti 

Açar sözlər: Azərbaycan, milli iqtisadiyyat, müasir aspektlər, iqtisadi inkişaf, prioritet
istiqamətlər, effektivlilik, rəqabətqabiliyyətlilik 

Giriş. Azərbaycan hazırda özünün iqtisadi inkişaf modelinin əsl mənada sınaq
dövrünü yaşayır. Ölkəmiz neft strategiyasının uğurlu gerçəkləşdirilməsindən sonra əldə
etdiyi neft gəlirləri hesabına milli iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinin sürətli inkişafına
nail ola bilmiş, etibarlı və dayanıqlı milli iqtisadi sistem formalaşdırmışdır. Ölkənin iqti-
sadi resursları artmış, müasir texnologiyaların tətbiqi genişlənmiş, idarəetmə metodlarının
müasir formaları və modellərinin ayrı-ayrı təsərrüfat subyektlərində və müəssisələrində
istifadəsi kütləvi hal almışdır. Son illərdə dünya maliyyə böhranının ağır nəticələrinə
baxmayaraq, Azərbaycan iqtisadiyyatı rəqabətqabiliyyətini qoruyub saxlaya bilmiş və bu
göstəriciyə görə MDB ölkələri arasında birinci, dünya ölkələri arasında isə 40-cı yerdədir.
Milli iqtisadiyyatımızın əsas gəlir mənbəyi olan neftin qiymətlərinin dünya bazarlarında
dörd dəfəyə yaxın düşməsinə baxmayaraq, ölkədə maliyyə-iqtisadi sabitlik qorunub
saxlanılmış, iqtisadi  inkişaf istiqamətlərinin ən mühüm iri layihələrinin icrası dayandırıl-
mamış, sosial-iqtisadi layihələrin maliyyələşdirilməsi məhdudlaşdırılmamış və ayrı-ayrı
iqtisadiyyat sahələrinə daxili investisiyaların qoyuluşu, xüsusilə kənd təsərrüfatı
sahələrinə subsidiyaların verilməsi, yanacaq və texnika, gübrə məhsulları ilə dəstəyin
verilməsi davam etdirilir.

Bütün bunlarla bərabər, etiraf etmək lazımdır ki, milli iqtisadiyyatın inkişaf tempi zəif -
ləmiş, neft gəlirləri aşağı düşmüş, ölkənin milli valyutası öz dəyərini son iki ilə yaxın dövrdə
iki dəfəyə yaxın itirmiş, bank sistemində ciddi problemlər yaranmış, əhalinin əmanətlərinin
bir hissəsi geri çəkilmiş, xeyli hissəsi isə milli valyutadan imtina edilərək xarici valyutada
olan əmanətlərə çevrilmiş, istehlak bazarında qiymətlərin artım tendensiyası başlamış, son
onillikdə ilk dəfə olaraq infilyasiya tempi 10 %-dən çox olmuş, dövlət büdcəsinin bəzi mad-
dələri üzrə maliyyə məhdudluğu özünü göstərmiş, yeni iş yerlərinin yaradılmasında çətin-
liklər artmışdır. Bu baxımdan ölkə iqtisadiyyatının daha səmərəli, maksimum effektiv inkişaf
istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi, hasilat sənayesi sahələri ilə yanaşı, digər milli iqti-
sadiyyat sahələrinin inkişafının müasir vəzifələri bir daha nəzərdən keçirilməli, kompleks
tədbirlər görülməli, konseptual qərarlar qəbul olunmalı və yaxın perspektivdəki vəzifələrin
reallaşdırılması sürətləndirilməlidir. 
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Azərbaycanda milli iqtisadiyyatın inkişafının hazırkı vəziyyəti
Ölkə iqtisadiyyatının inkişafının hazırkı vəziyəti, qeyd etdiyimiz kimi milli iqtisadiyyatın

inkişaf tempinin zəifləməsi şəraitindədir. Bununla belə, 2015-ci ilin yekununa görə ölkəmizdə
ÜDM-in artım tempi 1,1 % təşkil etmiş və bu artım əsas etibarı ilə qeyri-neft sektoru
sahələrinin hesabına baş vermişdir. Ölkədə maliyyə resurslarının daxilolma mənbələrinin
zəif ləməsinə baxmayaraq, 2015-ci il ərzində Azərbaycan iqtisadiyyatının müxtəlif sektor-
larına 16 mlrd. manat investisiya vəsaiti qoyulmuşdur və bunun 44 %-i xarici investisiyaların
payına düşür [1]. Qeyd etmək lazımdır ki, ölkə iqtisadiyyatının davamlı inkişafı üçün
göstərilən dövlət dəstəyi, ardıcıl həyata keçirilən dövlət proqramları və irimiqyaslı layihələr
ölkə iqtisadiyyatının rəqabətqabiliyyətini qorumağa və artırmağa imkan vermişdir. Dünya
Bankı və Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının “Doing Business 2016” hesabatında Azər-
baycanda iqtisadiyyatın davamlı inkişafı, biznesin və sahibkarlıq fəaliyyətinin stimullaşdırıl-
ması, burada olan maneələrin aradan qaldırılması, investorların marağının qorunması üçün
görülən tədbirlər yüksək qiymətləndirilmişdir [2]. Bundan əlavə, ölkədə sahibkarlığın
inkişafının stimullaşdırılması, gücləndirilməsi və bu sahədə olan süni maneələrin aradan
qaldırılması üçün iki il müddətinə bütün yoxlamalar dayandırılmışdır, ölkə sahibkarlarının
xarici bazarlara çıxması üçün infrastruktur genişləndirilməkdədir, logistika və nəqliyyat prob-
lemləri həll edilməkdədir. Lakin, bütün bunlar heç də milli iqtisadiyyatın  inkişafının tələb
olunan səviyyədə sürətləndirilməsi üçün kifayət deyildir. Ə.Məsimli belə hesab edir ki, Azər-
baycan iqtisadiyyatının ən böyük problemi onun neft faktorundan birbaşa asılı olmasıdır və
buna görə də ölkə iqtisadiyyatının davamlı və balanslaşdırılmış inkişafı uzaq perspektivdə
obyektiv olaraq ölkə iqtisadiyyatının inkişaf modelinin optimallaşdırılmasını tələb edir [3].
Digər tərəfdən, milli iqtisadiyyatın resurs potensialından, ayrı-ayrı iqtisadiyyat sahələrinin
inkişafının modelləşdirilməsi və yeni qlobal iqtisadi çağırışlar konteksində modernizasiya
edilməsi məqsədilə, bu sahələrin yüksək texnologiyalar əsasında daha çox innovatik məh-
sullar istehsal edən müəssisələr şəbəkəsinin yaradılması məsələlərinə sistemli və ardıcıl baxıl-
malı, bunlarla bağlı prioritet vəzifələr yerinə yetirməlidir. Akademik A.Nadirov və bir qrup
görkəmli Azərbaycan alimlərinin apardıqları tədqiqatlara və gəldikləri qənaətə görə, ölkə
iqtisadiyyatının güclü inkişafına nail olunması və rəqabətqabiliyyətinin  xeyli artırılması üçün
kifayət qədər resurs potensialı, təbii ehtiyatlar və milli iqtisadi resurslar mövcuddur. Bütün
bunlardan müasir texnologiyaların tətbiqi ilə daha səmərəli istifadənin təmin edilməsinə
ehtiyac vardır [4]. Ölkəmizin ayrı-ayrı regionlarında müxtəlif təbii ehtiyatlar, iqtisadi resurs
potensialı bolluğu ilə diqqəti cəlb edir, eyni zamanda ucuz işçi qüvvəsinin olması və iqtisadi
fəallığın artırılması üçün münbit şəraitin mövcudluğu da diqqətdən qaçırılmamalıdır. Ölkəmiz
coğrafi baxımdan kifayət qədər əlverişli mövqedə yerləşmişdir və bu amil nəzərə alınmaqla
ölkə regionlarının ixracyönümlü məhsul istehsalı potensialından daha effektiv istifadə
edilməsi hesabına, ayrı-ayrı regionlarda fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektlərinin, firma
və kompaniyaların dünya bazarlarına çıxışının genişləndirilməsi perspektivindən tam mənada
yararlanmağın vaxtı çoxdan çatmışdır. Digər tərəfdən, ölkəmizdə sahibkarlığın inkişafına
daim xüsusi diqqət və qayğının göstərilməsi heç də sirr deyildir. Elə bunun nəticəsidir ki,
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2015-ci ilin yekunu üzrə ölkədə ümumi daxili məhsulun həcmində özəl sektorun payı 81,2%
təşkil etmişdir. İqtisadiyyatın qeyri-neft sahələrində 37,7 mlrd. manatlıq əlavə dəyər istehsal
olunmuş, onun ÜDM-də xüsusi çəkisi 69,3% yüksəlmişdir. Ölkədə sahibkarlıq subyekt -
lərinin sayı 677231 vahid təşkil etmişdir. Xüsusilə təqdirə layiqdir ki, 2015-ci ildə yeni
yaradılan sahibkarların 56,3%-i ölkənin müxtəlif regionlarında qeydiyyatdan keçmişdir. 2015-
ci ilin ərzində müəssisə və təşkilatların sayı 1 yanvar 2015-ci il tarixinə nisbətən 5,7% artaraq,
2016-cı il yanvarın 1-i vəziyyətinə 100325 olmuşdur. İl ərzində əsas kapitala yatırılmış sər-
mayələrin 65,3%-i qeyri-dövlət sektorunun payına düşmüşdür [5]. Lakin qeyd etdiyimiz kimi,
bütün bunlar müasir dövrdə ölkə iqtisadiyyatının tam mənada yeni səviyyəyə qaldırılmasına
kifayət etmir və bununla əlaqədər olaraq, milli iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrinin inkişaf
səviyyəsinin yeni mərhələsinə keçilməsi təmin olunmalıdır. Bununla bərabər, ənənəvi iqtisadi
mexanizmlərlə və meyarlarla yanaşı, mütərəqqi, məhsuldar, innovatik, effektiv mo dern iqti-
sadi mexanizmlərin və iqtisadi inkişaf modellərinin dərindən öyrənilməsi və tətbiqi də yaxın
perspektivdə qarşıda duran mühüm vəzifələrdəndir. 

Milli iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrinin inkişaf problemləri və 
prioritet istiqamətləri
Ölkəmizin ayrı-ayrı iqtisadiyyat sahələrinin inkişafının sürətləndirilməsi, dayanıqlı iqti-

sadi mexanizmlərin tətbiq edilməsi, məhsuldar fəaliyyət göstərmək və dünya bazarlarına
çıxmaq qabiliyyəti olan müəssisələrin yaradılması, ixracyönümlü istehsal sahələrinin
genişləndirilməsi, milli iqtisadiyyatın inkişafının dünya standartları səviyyəsinə qaldırılması
yaxın dövrün ən zəruri tədbirlərindən və vəzifələrindən hesab olunur [6]. Digər tərəfdən,
Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafının konseptual baxılmasında ayrı-ayrı iqtisadiyyat
sahələrinin potensialı, ənənəvi fəaliyyət istiqamətləri, resurs imkanları nəzərə alınmalıdır [7].

Qeyd edək ki, milli iqtisadiyyatın əsasını sənaye sektoru təşkil edir və hələlik əvvəldə
bildirdiyimiz kimi ölkə iqtisadiyyatının inkişafında sənaye sektorunun hasilat sahəsi, daha
dəqiq desək, neft və qaz kompleksi mühüm rol oynayır. Bu sahələrdəki perspektiv layihələr
və beynəlxalq aləmdə Azərbaycanın nüfuzunu kifayət qədər artıran neft və qaz kontraktları,
sazişləri məlumdur, amma bütün bunlar ölkə iqtisadiyyatının davamlı inkişafı üçün bəs etmir.
Son illərdə ÜDM-lə yanaşı, ölkədə sənaye istehsalının həcminin artırılmasında da xeyli prob-
lemlər yaranmışdır və 2015-ci ilin yekununda 2014-cü ilə nisbətən 2,4% artım əldə edilsə
də, bu sənaye sektorundakı real potensialı əks etdirmir [8]. 2015-ci il ərzində nisbətən artım
tempi ilə işləyən qeyri-neft sənaye sektoru sahələrinə maşın və avadanlıqların quraşdırılması
təmiri, metal məhsulları, kimya sənayesi, tikinti materialları istehsalı, yeyinti məhsulları is-
tehsalı, elektrik avadanlıqları istehsalı və s. sahələri göstərmək olar. Lakin ölkənin ənənəvi
bir sıra iqtisadiyyat sahələrinin inkişafı problemləri baxılsa da, hələlik yüksək nəticələr əldə
edilməyibdir. Məsələn, metallurgiya və toxuculuq, yəni yüngül sənaye sahələrində bir sıra
iri yeni müəssisələr yaradılmış və müasir qurğular istismara verilmişdir, amma hələlik bu
ənənəvi milli iqtisadiyyat sahələrinin ölkənin sənaye sektorunda payı minimum səviyyədədir.
Digər tərəfdən, uzun müddətdir ki, İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyaları sektorunun
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istehsal gücünün və məhsul istehsalının artırılacağı, neftdən sonra ölkədə ikinci güclü milli
iqtisadiyyat sahəsinə çevriləcəyi proqnozları verilirdi, amma təəssüf ki, hələlik bunlara nail
olunmayıb. Bununla belə, bu yaxınlarda Pirallahı rayonunda Yüksək Texnologiyalar Parkının
bünövrəsinin qoyulması bu sahədə perspektivdə müasir texno logiyalar əsaslı innovatik məh-
sul istehsalı şəbəkəsinin yaradılmasına imkan verə bilər. Təəssüf ki, ölkə rəhbərliyinin
çoxsaylı təşəbbüsləri və gərgin əməyi nəticəsində yaradılmış mövcud texnoparklardan və on-
ların istehsal imkanlarından istifadənin səviyyəsi yüksək de yildir. Məsələn, ölkəmizin sənaye
mərkəzi olan Sumqayıt şəhərində regionun ən iri texnoparkı - Sumqayıt Texnologiyalar Parkı
yaradılmışdır və bu parkın tərkibində müxtəlif sənaye məhsullarının istehsalı məqsədilə bir
çox mini-zavodların fəaliyyəti təmin edilmiş, inkişaf etmiş xarici ölkələrdən yüksək
texnologiyalar əsaslı avadanlıqlar gətirilmişdir. Amma, bu parkın istehsal etdiyi məhsullar
hələ də region bazarlarına və xarici bazarlara çıxa bilmir, nəticədə məhsul istehsalının
genişləndirilməsi imkanları məhdudlaşır. Bu kimi iri müəssisələrdə yüksək nəticələr əldə
edilməsi, rentabelli istehsal sahələrinin yaradılması, istehsalın genişləndirilməsi üçün geniş
satış bazarları əldə edilməli, yüksək səviyyəli marketinq tədbirləri həyata keçirilməli, uzun-
müddətli satış siyasəti formalaşdırılmalıdır. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində istehsal olunan
məhsulun satış bazarı olmadan müəssisənin uğurlu fəaliyyətinin təşkili qeyri-mümkündür.
Digər potensialı zəif istifadə olunan sahələrdən biri də neftkimya kompleksidir. Tədqiqatçı
Ş.Əliyev qeyd edir ki, Azərbaycanda neft-kimya sənayesində xammal və dəyər zənciri
boyunca xammal resurslarının mövcudluğunu əsas götürməklə, neft-kimya məhsullarının,
polimer və plastiklərin və digər əlavə dəyər yarada biləcək məhsulların istehsal şəbəkəsinin
bərpası və ya yenidən yaradılması məsələləri kompleks baxılmalı, sahənin istehsal potensialı
yaradılmalıdır (etilen, propilen, butadien, aromatiklər əsaslı kütləvi plastiklərlə bərabər, digər
neft-kimya məhsullarının - propilendən alınan məhsullar, poliefirlər, kauçuklar, rezin-texniki
məmulatlar və s.). Burada, əvvəl Azərbaycanda mövcud olmuş kimya və neft-kimya is-
tehsalatlarının ən rəqabətqabiliyyətlisinin əsas kimi götürülməsi də mümkündür [9]. Digər
bir mühüm milli iqtisadiyyat sahəsi kimi kənd təsərrüfatı sektorunun və aqrosənaye komplek -
sinin sürətli inkişafı təmin edilməlidir. 2015-ci ilin yekununa görə ölkədə cəmisi 5,6 mlrd.
manatlıq kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal edilmişdir və bu göstərici 2014-cü ilə nisbətən
6,6% çoxdur [10]. Məlum olduğu kimi ölkəmizdə kənd təsərrüfatının yüksək inkişaf et-
dirilməsi üçün hər cür şərait, o cümlədən unikal iqlim şəraiti mövcuddur. Bu sahə ölkəmiz
üçün ənənəvi məşğuliyyət sahəsidir və bu baxımdan sahənin kompleks inkişaf etdirilməsinin
vacibliyi diqqət çəkir.

Nəticə. Beləliklə, ölkəmizdə iqtisadi inkişafın dayanıqlılıq prinsipləri nəzərə alınmaqla,
milli iqtisadiyyatın inkişafının sürətləndirilməsi və modelləşdirilməsi yaxın perspektivdə
qarşıda duran ən mühüm strateji vəzifələrdəndir. Bu məqsədlə milli iqtisadiyyatın ayrı-ayrı
sektorlarının inkişafının problemləri və müasir aspektləri konseptual formada baxılmalı,
fəaliyyət istiqamətlərinin effektivliyi nəzərə alınmaqla prioritet vəzifələr müəyyənləşdirilməli,
bunlarla bağlı zəruri tədbirlər həyata keçirilməlidir və s. 
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Abstract
MODERN ASPECtS  OF DEvELOPMENt  

OF NAtIONAL ECONOMY IN AZERBAIJAN
Malahat PANAHALIEvA

Sumgait State University, associate professor, Ph.D of economics  

Key words: Azerbaijan, national economy, modern aspects, economic development, pri-
ority directions, efficiency, competitiveness 

Modern aspects of national economic development in Azerbaijan differ with a number
of difficulties under the influence of the financial crisis in the world. It is necessary to ensure
balanced and sustainable development of the national economy in the face of global threats.
It requires to accelerate the development of traditional and more efficient areas of the eco -
nomy. It needs to accelerate the application of new technologies, forms of governance and
intensification of innovatization of national economy. The modern problems of development
of the national economy in the current environment are investigated in the article.
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Резюме
СОВРЕмЕННыЕ АСПЕКТы РАЗВИТИЯ НАцИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОмИКИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
малахат ПАНАХАЛИЕВА

Сумгайытский Государственный Университет, зав. каф. 
“Мировой Экономики”, к.э.н., доц  

Ключевые слова: Азербайджан, национальная экономика, современные аспекты,
экономическое развитие, приоритетные направления, эффективность, конкурентоспо-
собность  

Современные аспекты развития национальной экономики в Азербайджане отли-
чаются рядом трудностей под влиянием финансового кризиса в мире. Необходимо
обеспечить сбалансированное и устойчивое развитие национальной экономики в усло-
виях глобальных угроз. Требуется ускорение развития традиционных и более эффек-
тивных сфер экономики страны. Нуждается в ускорении применения новейших
технологий, форм управления и интенсификации инноватизации национальной эконо-
мики. В статье исследованы современные проблемы развития национальной экономики
в нынешних условиях. 
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MÜASİR ŞƏRAİtDƏ ÖLKƏ SƏNAYESİNİN 
REStRUKtURİZASİYASININ ƏSAS İStİQAMƏtLƏRİ

Ərzuman HÜSEYNOv 
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, i.ü.f.d.

Rəyçi: i.ü.f.d. Vüsal Həsənov, Azərbaycan Universiteti, “Biznes və menecment”  fakül -
təsinin dekanı

Açar sözlər: Sənaye, şaxələnmə, restrukturizasiya, özəlləşdirmə, rəqabətqabiliyyətlilik
Giriş. XX əsrin sonunda və XXI əsrin əvvəllərində sürətli inkişafa nail olmuş ölkələrin

(məsələn, Cənubi Koreya, Malayziya, Sinqapur  və s.) təcrübəsi sübut etdi ki, ölkənin
rəqabətqabiliyyətli iqtisadiyyata nail olması və davamlı inkişaf mərhələsinə keçməsi üçün
sənayenin sürətli və çoxşaxəli inkişafı mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Son illərdə respublikamızda sənayenin ölkə iqtisadiyyatındakı rolu artmaqdadır. Lakin,
bu sürətli artım əsasən ölkədə həyata keçirilən uğurlu neft strategiyasının və neft sektorunun
hesabına baş verir: 2015-ci ildə ölkədə istehsal edilən ÜDM-in 28,2 faizi neft sektorunda
yaradılıb və sənaye məhsullarının 60,3 faizi  neft sənayesinin payına düşür [1, səh-31]. Bu
isə özlüyündə respublikamızda sənayenin sahə quruluşunun mükəmməl olmadığını göstərir.
Hazırda Azərbaycan iqtisadiyyatının qarşısında duran əsas vəzifə qeyri-neft sektorunun
inkişafının və iqtisadi şaxələnmənin təmin edilməsidir. Sənayedə şaxələnməyə nail olmağın
və qeyri-neft sənayesinin inkişafının mühüm istiqamətlərindən biri ölkə sənayesinin restruk-
turizasiyasına nail olmaqdır. Belə ki, sənayedə restrukturizasiya prosesinin düzgün həyata
keçirilməsi ölkə sənayesində mülkiyyət münasibətlərinin dəyişdirilməsində, sənayenin sahə
və ərazi strukturunda yaranmış birtərəfliyin aradan qaldırılmasında, sənaye müəssisələrinin
maddi-texniki bazasının müasirləşdirilərək gücləndirilməsində, sənayenin peşəkar kadr
potensialının formalaşmasında, sənayedə innovativ inkişafa nail olunmasında və ümumilikdə
sənayenin rəqabətqabliyyətliliyinin yüksəldilməsində mühüm rol oynayar.

Ölkə sənayesinin restrukturizasiyası Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il
29 dekabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 2020: Gələcəyə baxış” İnkişaf
Konsepsiyasında, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 26 dekabr tarixli Sərən-
camı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında sənayenin inkişafına dair 2015-2020-
ci illər üçün” Dövlət Proqramında və hökumətin digər bir sıra mühüm proqram sənədlərində
və əsas vəzifələrindən biri kimi müəyyən edilmişdir.  Bütün bunlar isə sənayenin restruk-
turizasiyası prosesinin elmi cəhətdən araşdırılmasını və bu sahəyə yönəlik elmi əsaslara
söykənən təklif və tövsiyələrin hazırlanmasını zəruri edir.

1. Sənayenin restrukturizasiyasının mahiyyəti və formaları 
Müasir dövrdə ölkə qarşısında duran başlıca vəzifələrdən biri əhalinin sosial rifah

səviyyəsinin daim yüksəldilməsinə xidmət edən və dünya təsərrüfatına səmərəli inteqrasiya
olunan milli iqtisadiyyat formalaşdırmaqdır. Səmərəli milli iqtisadiyyatın qurulması, iqtisadi
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geriliyin aradan qaldırılması bazar münasibətlərinə keçid istiqamətində islahatların
sürətləndirilməsini, struktur dəyişiliklərinin həyata keçirilməsini tələb edir. Qeyd edilən
məsələlərin həlli və iqtisadiyyatda transformasiya proseslərinin sürətləndirilməsi ölkədə bazar
münasibətlərinin tələblərinə cavab verən iqtisadiyyatın sahələrinin, xüsusilə də ölkə sə-
nayesinin inkişaf etdirilməsindən asılıdır.  

Ölkə iqtisadiyyatının bazar münasibətlərinə keçidi ölkə sənayesinin yeni tələblərə uyğun-
laşmasını zəruri edir. Müasir dövrdə ölkə iqtisadiyyatında makroiqtisadi sabitlik, dövlət əm-
lakının özəlləşdirilməsi və köklü islahatla yanaşı sənayenin restrukturizasiyası bazar
münasibətlərinə keçid prosesində həyata keçirilən dəyişiliklərin əsas tərkib hissəsidir. 

İngilis dilindən tərcümədə restrukturizasiya (restructring) - nəyinsə strukturunun yenidən
qurulmasını ifadə edir. Latın sözü olan struktur (srtructura) qayda, yerləşmə, quruluş
deməkdir. Ümumilikdə restrukturizasiya prosesi müxtəlif əlamətlərə görə təsnifləşdirilir. Bu
əlamətlərə aşağıdakıları aid etmək olar: 

 Dəyişikliklərin miqyasına görə restrukturizasiyanın iki forması mövcuddur: mikro və
makrosəviyyəli restrukturizasiya;  

 Dəyişikliklərin xarakterinə görə operativ və strateji restrukturizasiya bir-birindən
fərqləndirilir. Restrukturizasiyanın bu növləri əsasən mikro səviyyədə yəni müəssisə
səviyyəsində həyata keçirilir. Operativ restrukturizasiya müəssisənin ödəmə qabiliyyə-
tinin yaxşılaşdırılması məqsədilə onun strukturunun dəyişdirilməsidir. Operativ restruk-
turizasiya maddi aktivlərin və borc öhdəliklərinin restrukturizasiyasını nəzərdə tutur
[2, səh-8]. Strateji restrukturizasiya - müəssisənin investisiya cəlbediciliyinin yük-
səldilməsinə, onun xarici maliyyə vəsaitlərinin cəlb edilməsi imkanlarının geniş -
ləndirilməsinə və dəyərinin artırılmasına yönəldilmiş struktur dəyişilikləri prosesidir.
Bu tip restrukturizasiyasının reallaşdırılması uzunmüddətli nəticələrin əldə edilməsinə
istiqamətlənir. Onun müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsi müəssisənin rəqabət qabiliyyə-
tinin artmasına və xüsusi kapitalının bazar dəyərinin yüksəlməsinə səbəb olur;

 Dəyişikliklərin istiqamətinə görə restrukturizasiya prosesinin iki növü - daxili və xarici
restrukturizasiya fərqləndirilir;

 Tətbiq olunan strategiyanın yaratdığı dəyərə görə cari, investisiya və maliyyə restruk-
turizasiyası fərqləndirilir.

Səviyyə baxımdan restrukturizasiyanın əsas növlərindən biri də şübhəsiz ki, sənayenin re-
strukturizasiyasıdır. Sənayenin restrukturizasiyası -  işçi qüvvəsi, əmtəə, kapital bazarında
baş verən əsasən keyfiyyət dəyişikliyi bazasında istehsalın yenidən qurulması kimi başa
düşülür. Başqa sözlə, təsərrüfat subyektlərinin dəyişən şəraitə uyğunlaşdırılması başa düşülür
[3, səh-40]. 

Bir çox elmi araşdırmalarda sənayenin restrukturizasiyasının aşağıda qeyd edilən növləri
fərqləndirilir [3, səh-(41-42)]:

 regional restrukturizasiya; 
 sahənin restrukturizasiyası; 
 müəssisə səviyyəsində restrukturizasiya.
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Sənayecə inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsindən məlum olur ki, sənayenin restrukturizasiya
prosesi çərçivəsində əsasən aşağıdakı dəyişikliklər baş verir:

• Ölkə sənayesində mülkiyyət münasibətlərinin dəyişdirilməsi;
• Ölkə sənayesinin bazar prinsipləri əsasında inkişafına nail olunması;
• Ölkə sənayesinin rəqabətqabiliyyətlilik səviyyəsinin yüksəldilməsi;
• Sənaye müəssisələrinin maddi-texniki bazasının yeniləşdirilməsi və təkmil-

ləşdirilməsi;
• Sənaye istehsalının sahə və ərazi strukturunun təkmilləşdirilərək müasir iqtisadi sis-

temin tələblərinə uyğunlaşdırılması;
• Ölkə sənayesinin investisiya cazibədarlığının yüksəldilməsi;
• Ölkə sənayesində innovativ inkişafa nail olunması;
• Sənayenin ölkənin sosial-iqtisadi inkişafındakı aparıcı rolunun gücləndirilməsinə nail

olunması.
2. Azərbaycanda sənayenin restrukturizasiyasının əsas istiqamətləri
Qeyd edildiyi kimi, müasir şəraitdə ölkə sənayesinin restrukturizasiyasının əsas is-

tiqamətlərindən biri mülkiyyətin restrukturizasiyasıdır. Bu istiqamətdə həyata keçirilən is-
lahatların mühüm istiqamətlərdən biri dövlət mülkiyyətində olan sənaye müəssisələrinin
özəlləşdirilməsidir. Ölkədə xüsusi sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi və rəqabətli mühitdə
fəaliyyət göstərən sərbəst əmtəə istehsalçılarının formalaşması bazar mexanizminin təşəkkül
tapmasının zəruri şərtidir. Bu baxımdan, milli iqtisadiyyatda bazar prinsiplərinin bərqərar
olması, azad sahibkarlıq mühitinin formalaşması dövlət mülkiyyətinin özələşdirilməsi ilə
sıx əlaqədardır. Dövlət Statistika Komitəsinin rəsmi məlumatlarına görə 1996-cı ildən 2015-
ci ilin sonuna kimi kiçik özəlləşdirmə mərhələsində 46759 kiçik dövlət müəssisəsi, obyekt
və avadanlıq özəlləşdirilib [8]. Bunların 2,1 faizini sənaye müəssisələri və avadanlıqlar təşkil
etmişdir. Azərbaycanda orta və iri müəssisələrin özəlləşdirilməsi üçün onlar səhmdar
cəmiyyətinə çevrilir, səhmləri buraxılır, hərrac və investisiya müsabiqəsi yolu ilə satılır. Son
illərdə ölkədə səhmdar cəmiyyətlərinin əksəriyyəti dövlət müəssisələrinin səhmdar
cəmiyyətlərinə çevrilməsi nəticəsində yaradılmışdır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, ölkədə özəlləşdirilən orta və iri müəssisələrinin əksəriyyətində
istehsalın texniki-iqtisadi səviyyəsi və menecmentin keyfiyyəti aşağıdır. Belə şəraitdə ölkədə
dövlət müəssisələrinin səhmdar cəmiyyətlərinə çevrilərək kütləvi şəkildə ixtisaslaşdırılmış
çek və pul hərracları vasitəsilə özəlləşdirilməsi onların fəaliyyətinə əhəmiyyətli dərəcədə
müsbət təsir göstərmir. Araşdırmalar göstərir ki, pul və çek hərracları vasitəsilə özəl-
ləşdirilməyə nisbətən investisiya müsabiqələri vasitəsilə özəlləşdirmə daha səmərəlidir. Belə
ki, “Holcim” (Azerbaijan) ASC və digər müəssisələr investisiya müsabiqələrində özəl-
ləşdirilmiş və səmərəli şəkildə fəaliyyət göstərirlər. İnvestisiya müsabiqələrinin səmərəli ol-
ması özəlləşdirilən müəssisələrin strateji investorlara satılması ilə əlaqədardır ki, onlar da
həmin müəssisələrə investisiya qoymaqla yenidən qururlar. Fikrimizcə, orta və iri müəs-
sisələrin səhmdar cəmiyyətinə çevrilməsi yolu ilə onların təşkilati restrukturizasiyasının
səmərəli olmaması səhmdar cəmiyyətlərin mahiyyətindən irəli gəlir. 
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Fikrimizcə, sənaye müəssisələrinin özəlləşdirilməsi prosesində müəssisələrin yenidən təş -
kilinin birləşmə formasından geniş istifadə edilməsi məqsədəuyğundur. Belə birləşmə həm
sahə baxımından, həm də funksional baxımından oxşar olan müəssisələrin birləşməsi əsasında
həyata keçirilə bilər. Belə birləşmə istehsalın miqyasının artımı hesabına istehsal edilən məh-
sulların və göstərilən xidmətlərin maya dəyərini aşağı salmağa imkan verir. Belə ki, ölkədə
ayrı-ayrı sahələrdə istehsalın aşağı düşməsi nəticəsində satış bazarının həcminin azalması və
strukturunun dəyişməsi ümumi istehsal gücü bazarın tələbindən əhəmiyyətli şəkildə çox olan
çoxlu sayda müəssisələrin mövcud olmasına gətirib çıxarmışdır. Belə şəraitdə mövcud müəs-
sisələrin bazardakı tələbin həcminə uyğunlaşdırmaq və mövcud əsas fondlardan və kadrlardan
səmərəli istifadə etmək məqsədilə bu müəssisələrin birləşdirilməsi məqsədəuyğun olur. 

Bütövlükdə, dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi prosesində onların əsaslı şəkildə re-
strukturizasiyasına ehtiyac vardır. Belə ki, bəzi müəssisələrin bərpa imkanları olduğu halda,
yeni sahiblərinin onları inkişaf etdirmək üçün zəruri vəsaitlərə və imkanlara malik olmadığın-
dan belə müəssisələrin fəaliyyəti bərpa edilmir. Buna görə də, dövlət müəssisələrinin özəl-
ləşdirilməsi məqsəd deyil, onların pespektiv inkişafını təmin edən vasitəyə çevrilməlidir.

Qeyd olunduğu kimi, ölkə sənayesinin restrukturizasiyasının əsas istiqamətlərindən biri
və ən başlıcası ölkə sənayesində struktur dəyişikliklərin aparılmasıdır. Sənayenin sahə quru-
luşu iqtisadiyyatın ümumi səmərəliliyini, cəmiyyətin sosial-iqtisadi və strateji məqsədlərini,
əhalinin həyat səviyyəsini və beynəlxalq əmək bölgüsündə ölkənin rolunu müəyyən edir.
Lakin keçmiş SSRİ-nin vahid xalq təsərrüfatı kompleksinin üzvi tərkib hissəsi kimi for-
malaşmış Azərbaycan iqtisadiyyatının, habelə sənayenin strukturu bütünlükdə İttifaqın
tələblərinə uyğunlaşdırıldığından müasir dünya iqtisadiyyatına səmərəli inteqrasiya olunmaq
istəyən müstəqil dövlətimizin milli iqtisadiyyatının maraqlarına cavab vermir. Belə ki, 1990-
cı ildən sonra sənayedə baş vermiş geriləmələr nəticəsində yanacaq-energetika kompleksinin
sənaye məhsulunun həcmində xüsusi çəkisi 1990-cı ildə 15,8 faizdən 2015-ci ildə 60,3 faizə
qədər artmışdır [1, səh-31]. Xüsusilə, elmi-texniki tərəqqinin inkişafını müəyyən edən və
elmtutumlu mürəkkəb məhsulların – elektrotexnika, neft maşınqayırması, mineral gübrələr,
bitkilərin kimyəvi mühafizə vasitələri, kaustik soda və s. bu kimi məhsulların istehsalı kəskin
şəkildə azalmışdır. Nəticədə, 1987-1990-cı illlərdə orta hesabla bir ildə ölkə ixracının təqribən
12 faizi yanacaq-energetika sahəsinin payına düşürdüsə, 2015-ci ildə 86,5 faizi neft və neft
məhsullarının payına düşmüşdür. 

Ölkə sənayesinin milli maraqlara cavab verən və bu yöndə iqtisadi təhlükəsizliyi təmin
edə bilən, rəqabətqabiliyyətli məhsul istehsalına istiqamətlənmiş strukturunu formalaşdırmaq
üçün sənayenin əsas proritetləri olaraq aşağıdakı istiqamətlərin ön plana çəkilməsi və onların
inkişafı üçün zəruri tədbirlər kompleksinin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmalıdır:

- Neft sektoru – bu sahə hələlik ölkənin başlıca proriteti olaraq qalır. Lakin onun indiki
kimi birtərəfli deyil, kompleks inkişafına nail olunmalıdır. Neft hasilatı ilə yanaşı, həm
də neft emalının, neft-kimya sənayesinin, neft maşınqayırmasının inkişafı təmin edilmə-
lidir. Bunun üçün həmin sahələrin müəssisələri yenidən qurulmalı, müasir texnologiya
ilə təmin edilməli, onların məhsuluna sifariş yaradılmalı, satış bazarlarının
genişləndirilməsi üçün konkret tədbirlər həyata keçirilməlidir.
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- Yerli kənd təsərrüfatı xammalının emalını və son məhsullar istehsalını təmin edən
emal, yüngül və yeyinti sənaye sahələrinin sürətli və öncül inkişafı. Bu sahələrin məh-
sullarına həm daxili tələbat potensialının böyük olmasını, həm də yaxın qonşu ölkələrin
bazarlarına ixrac imkanlarının olduğunu nəzərə alaraq həmin sahələrin inkişafı xüsusi
dövlət qayğısında olmalıdır. Həmin sahələrin sürətli inkişafı üçün ölkəmiz hər cür
resurslara malikdir. Xüsusilə ölkəmizdə geniş çeşiddə kənd təsərrüfatı məhsulları is-
tehsalı imkanları böyük olduğundan onların emalına əsaslanan istehsal sahələrinin
dirçəldilməsi və inkişafı, idxalı əvəzləyən və ixracyönlü yeyinti və yüngül sənayesi
məhsullarının istehsalına diqqət artırılmalıdır. Dövlət dəstəyi çox qısa müddət ərzində
bu sahələrin sürətli inkişafını təmin edə bilər. Həmin sahələrə ilk növbədə yerli in-
vestisiyaların yönəldilməsinə şərait yaradılmalıdır. İnvestorlara müxtəlif vergi və sair
güzəştlər, güzəştli və təminatlı kreditlər təqdim edilməli, həmin sahələrin inkişafı tarif
və qeyri-tarif vasitələri ilə müəyyən dövrdə himayə olunmalıdır. 

- Faydalı qazıntı yataqlarının hasilatı və emalı əsasında ölkədə metallurgiyanın (əlvan
və qara) inkişaf etdirilməsi. Yerli metal (dəmir, polad, alüminium, mis və s.) bazasında
ölkədə kənd təsərrüfatı maşınqayırmasının, elektrotexnika və cihazqayırmanın inkişafı,
dəzgahqayırmanın bərpa etdirilməsi, məişət avadanlıqlarının istehsalının mütərəqqi
texnoloji bazada yenidən dirçəldilməsi və rəqabətqabiliyyətli məhsul buraxılışının
təmin edilməsi diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır.

Sənayenin restrukturizasiyasının əsas istiqamətlərindən biri də onun (sənayenin) ərazi
quruluşunun restrukturizasiyasıdır. İnkişaf etmiş ölkələrin təsərrüfat təcrübəsi göstərir ki,
məhsuldar qüvvələrin inkişafı regional inkişafın hüquqi əsası – dövlətin regional siyasəti ol-
madan uğurla həyata keçirilə bilməz. Bu məqsədə yönəlik əsas sənəd kimi son 12 ildə 3 dəfə
qəbul olunmuş regionların sosial-iqtisadi inkişafı üzrə dövlət proqramlarını qeyd etmək olar.
Həmin sənədlər 2004-2008, 2009-2013 və 2014-2018-ci illəri əhatə edib. Bu proqramlarda
hökumət ölkənin ayrı-ayrı regionlarında sənayenin müxtəlif sahələrinin inkişafını prioritet
istiqamət kimi müəyyənləşdirib. Lakin təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, bütün bu tədbirlərə
və respublikamızın hər bir regionunun güclü potensial imkanlara (sənaye əhəmiyətli təbii
sərvətlərə, ucuz işçi qüvvəsinə) malik olmasına baxmayaraq, hal-hazırda ölkə miqyasında
regionların inkişaf səviyyəsi onların malik olduğu potensial imkanların mövcudluğuna uyğun
gəlmir. Əsasən problem ondan ibarətdir ki, həyata keçirilən tədbirlər «regionun inkişafına»
(daxili potensialın aktivləşməsinə) yox, «regiona dəstək edilməsinə» istiqamətləniblər, bu
da öz növbəsində sənayenin inkişafında nisbətsizliyin (disproporsiyaların) dərinləşməsinə,
bir çox sosial-iqtisadi və ekoloji problemlərin kəskinləşməsinə gətirib çıxarır. 

Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsinin rəsmi məlumatlarına görə 2015-ci ildə respub-
likada fəaliyyət göstərən sənaye müəssisələrinin sayının 55,1 faizi, istehsal olunan sənaye
məhsulunun həcminin 87,3 faizi, sənaye müəssisələrində çalışan sənaye-istehsal heyətinin
63,8 faizi, sənaye-istehsal əsas fondlarının 95,7 faizi Abşeron iqtisadi rayonunun (Bakı şəhəri
daxil olmaqla) payına düşür. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Abşeron iqtisadi rayonunda
fəaliyyət göstərən sənaye müəssisələrinin 82,2 fazi, istehsal olunmuş sənaye məhsullarının
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həcminin 97,4 fazi, sənaye müəssisələrində çalışan sənaye-istehsal heyətinin 81,7 fazi və sə-
naye-istehsal əsas fondlarının 97,1 faizi Bakı şəhərinin payına düşür [1, səh-145-161].
Ölkənin regionlarında sənayenin inkişafına mane olan bir çox amillər mövcuddur. Bu baxım-
dan da regionlarda sənaye müəssisələrinin inkişafına nail olmaq üçün aşağıdakı tədbirlərin
həyata keçirilməsi zəruridir:

ü regionlarda əlverişli sahibkarlıq mühitinin formalaşdırılması;
ü regionlarda sənaye müəssisələrində iqtisadi islahatların, o cümlədən özəlləşdirmə

prosesinin gücləndirilməsi;
ü respublika üzrə əsas kapitala investisiyaların qoyuluşlarının regional strukturundakı

birtərəfliyin aradan qaldırılması;
ü regionlarda sənaye müəssisələrinə xidmət göstərəcək istehsal və bazar infrastruktur

sahələrinin inkişafına nail olunması.
Müasir şəraitdə sənayenin restrukturizasiyasının əsas istiqamətlərindən biri də inno-

vasiyalı inkişaf modelidir. Belə ki, sənayenin restrukturizasiyası həm də istehsal olunan məh-
sulların çeşidləndirilməsini nəzərdə tutur ki, müəssisələr də yeni məhsul formalaşdırmaq üçün
innovasiya fəaliyyətini tətbiq etməli və güclü innovasiya bazasına malik olmalıdır. Rəsmi
statistik məlumatlara əsasən, 2000-2015-ci illər üzrə ölkə sənayesində əhəmiyyətli dəyişik-
liklərə məruz qalmış və ya yeni tətbiq olunmuş, həmçinin təkmilləşdirilmiş məhsulun həcmi
kiçik olmuşdur. Belə ki, 2015-ci ildə belə məhsulların sənaye məhsulunun ümumi həcmində
payı 0,04 faizə bərabər olmuşdur. Göründüyü kimi, respublikamızın sənaye müəssisələrində
innovasiya prosesi olduqca zəif formada həyata keçirilir. Bunun başlıca səbəblərindən biri
sənaye müəssisələrində innovasiyalara çəkilən xərclərin çox az miqdarda olması ilə əlaqə-
dardır.  Bu da mövcud elmi-tədqiqat və layihə institutlarının maliyyələşdirilməsinin aşağı ol-
ması, maddi-texniki bazalarının köhnəlməsi və sahənin müəssisələrinin əksəriyyətinin
uzunmüddətli inkişaf proqramlarının olmaması ilə əlaqədardır. 

Fikrimizcə, ölkədə innovasiya fəallığının aşağı olmasının başlıca səbəbləri həm müəs-
sisələrin, həm də onların elmi tədqiqat bölmələrinin, həm elmi-tədqiqat institutlarının, həm
də ki, dövlətin, bir sözlə, bütün innovasiya fəaliyyəti subyektlərinin bazar münasibətləri
şəraitində işləməyə hazır olmamasıdır. Habelə hüquqi və təşkilati xarakterli problemlər də
hələ tam həllini tapmamış, innovasiya infrastrukturu hələ də formalaşdırılmamışdır. Buna
görə də, hazırkı mərhələdə dövlət özünün innovasiya siyasətində, ilk növbədə, yuxarıda qeyd
edilən problemlərin həllinə istiqamətlənmiş tədbirlərə üstünlük verməlidir.

Qeyd olunduğu kimi, müasir dövrdə ölkənin sənaye müəssisələrində innnovasiya fəaliyyə-
tini məhdudlaşdıran əsas amil respublikada bu sahənin kifayət olan səviyyədə
maliyyələşdirmə imkanlarının olmaması ilə bağlıdır. Hazırda respublikamızda dövlət büd-
cəsində ölkədə birbaşa olaraq innovasiya fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsi xərcləri nəzərdə
tutulmayıb. Yalnız dövlət büdcəsinin xərclər hissəsində digər xərclərlə yanaşı elmin inkişafı
ilə əlaqədar xərc nəzərdə tutulub ki, bunun da həcmi çox azdır. Belə ki, 2016-cı il üçün
dövlətin elm sahələrinin maliyyələşdirilməsinə 131,7 milyon manat vəsaitin xərclənməsi
nəzərdə tutulub ki, bu da respublikamızda istehsal olunan ümumi daxili məhsulun təqribən
0,2 faizini təşkil etmişdir. Göründüyü kimi, bu məbləğ elm sahələrinin inkişafı üçün kifayət
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deyil. Qeyd olunan göstərici ABŞ, AFR, Yaponiya kimi ölkələrdə 2,8-3,0 faiz intervalın-
dadır.

İnnovasiya proseslərinin sürətlənməsində və bu yolla müəssisələrin bazar mühitinə
uyğunlaşdırılması sahəsində dövlət mühüm rol oynaya bilər. Bunun üçün dövlətin innovasiya
fəaliyyətinin təşviqinə və innovasiya infrastrukturunun qurulmasına (elmi-tədqiqat mərkəz -
ləri, laboratoriyalar, biznes inkubatorlar, innovasiya zonaları) yönəlik dəstək tədbirləri
həlledicidir. Ölkə sənayesinin innovasiyalı inkişafı rəsmi dövlət sənədlərində prioritet kimi
qəbul olunmuşdur. Belə ki, Azərbaycanda son illər qəbul edilən bir sıra hüquqi sənədlərdə
və dövlət proqramlarında ölkə iqtisadiyyatı və hökumətin yeni dönəmdə iqtisadi siyasəti
üçün innovasiya amilinin önəmi vurğulanıb. 2020-ci ilədək olan dövrü əhatə edən “Azər-
baycan 2020: Gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyasının hazırlanması barədə prezident Sərən-
camında qeyd edilir ki, Azərbaycan iqtisadiyyatında yeni mərhələnin əsas hədəfi çoxşaxəli,
səmərəli və innovasiyayönümlü iqtisadiyyatın formalaşdırılması ilə bağlıdır [4]. Ölkə prezi-
dentinin Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında sənayenin inkişafına
dair 2015-2020-ci illər üçün” Dövlət Proqramında əsas məqsədlərindən biri sənayedə elm-
tutumlu və innovativ istehsalın genişləndirilməsi olduğu qeyd edilmişdir  [5]. Lakin ayrılıqda
innovasiya fəaliyyəti ilə bağlı normativ-hüquqi akt və ya dövlət proqramı bu günə qədər
qəbul edilməyib. Bu baxımdan da respublikamızda  “İnnovasiya fəaliyyəti haqqında” qanuna
ehtiyac getdikcə artır.

3. Sənayenin restrukturizasiyasında dövlətin rolu 
Sənayecə inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsindən məlum olur ki, ölkədə sənayenin restruk-

turizasiyasında dövlətin aparıcı rolu dövlətin bu sahəyə yönəlik yaratmış olduğu proqram,
strategiya və inkişaf institutlarının nə dərəcədə təkmil olmasıdan aslıdır [6, səh-9]. Respub-
likamızda bu sahədə xeyli işlər görülmüşdür. Belə ki, ölkə sənayesinin restrukturizasiyası
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 26 dekabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq
edilmiş “Azərbaycan Respublikasında sənayenin inkişafına dair 2015-2020-ci illər üçün”
Dövlət Proqramında əsas vəzifələrindən biri kimi qeyd edilmişdir. Bununla yanaşı proqramın
tədbirlər planı bölməsində 2015-2017-ci illər ərzində Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi
tərəfindən “Sənaye müəssisələrinin restrukturizasiyası və özəlləşdirilməsi proseslərinin sürət-
ləndirilməsi” tədbiri yer almışdır.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 29 dekabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq
edilmiş «Azərbaycan 2020: Gələcəyə baxış» İnkişaf Konsepsiyasında iqtisadiyyatın struk-
turunun təkmilləşdirilməsi, qeyri-neft sektorunun inkişafı ilə əlaqədar olaraq qeyd edilir ki,
“qeyri-neft sənayesinin inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə ölkənin malik olduğu təbii və iqtisadi
resursların təsərrüfat dövriyyəsinə cəlb edilməsi genişləndiriləcək və onlardan istifadənin
səmərəliliyi yüksəldiləcəkdir. Sənaye müəssisələrində innovasiya yönümlü texnologiyaların
tətbiqi stimullaşdırılacaq, ixtisaslaşmış və ümumi təyinatlı sənaye şəhərcikləri yaradılacaqdır.
İqtisadi rayonlar üzrə sənaye şəhərciyi infrastrukturunun formalaşdırılması qeyri-neft emal
sənayesinin inkişaf etdirilməsi ilə bağlı dövlət investisiya siyasətində əsas istiqamət ola-
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caqdır. Qeyri-neft sənayesinin ənənəvi istehsal sahələrinin inkişaf etdirilməsi və ixrac imkan-
larının artırılması ilə yanaşı, rəqabətqabiliyyətli yeni istehsal sahələrinin yaradılması da
dəstəklənəcəkdir”.

Respublikamızda sənayenin restrukturizasiyası ilə əlaqədar qeyd edilən tədbirlərlə yanaşı
digər işlər də görülmüşdür. Belə ki, sənaye parkları və texnoloji parklar, sənaye məhəllərinin
yaradılması ilə əlaqədar xeyli işlər görülmüşdür. Lakin həyata keçirilən bu işlərə baxmayaraq
hal-hazırda ölkə sənayesində restrukturizasiya prosesinin gücləndirilməsinə və bu əsasda sə-
nayenin rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksəldilməsinə tam nail olunmayıb. Bu baxımdan da,
fikirimizcə, respublikamızda dövlət tərəfindən “Sənayenin restrukturizasiyası proqramı”
hazırlanıb həyata keçirilməlidir. Bu proqramda bəzi məsələrin həll edilməsi zəruridir. İlk
növbədə restrukturizasiya məhdudiyyətlərinin aradan qaldırılmasına nail olmaq lazımdır. Bu
məhdudiyyətlərə aiddir: institusional, maliyyə, resustexnoloji və s.

Fikrimizcə, ölkədə sənayenin restrukturizasiyasının reallaşmasında dövlətin həyata
keçirəcəyi mühüm addımlardan biri bu prosesin hüquqi bazasının yaradılması və mövcud
olan bazanın təkmilləşdirilməsidir. Bu tədbir, ilk növbədə, təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyə-
tinin yenidən təşkilinə aiddir. Belə ki, təsərrüfat subyektlərinin yenidən təşkili formalarından
olan birləşmə, qoşulma, bölünmə, ayrılma, çevrilmə şəklində restrukturizasiyanın həyata keçi -
rilməsinin qanunvericilik bazasının yaradılması və onların həyata keçirilməsi me xanizminin
dəqişləşdirilməsinin mühüm əhəmiyyəti vardır. Belə mexanizmlərin olmaması və ya qənətbəxş
səviyyədə olmaması sənayenin inkişafına mənfi təsir göstərən amillərdən biridir.

Ölkə sənayesinin restrukturizasiyasında ən mühüm məsələ bu prosesin maliyyələşdirilmə-
sidir. Dünya ölkələrinin təcrübəsində əsas kapitala investisiyanın bir neçə maliyyələşmə mən-
bələrindən istifadə olunur. Belə ki, sənayenin restrukturizasiyası müəssisənin bölgüyə
getməyən mənfəəti hesabına, daxili investisiyalar, xarici investisiyalar, birbaşa xarici in-
vestisiyalar və hətta büdcə subsidiyaları hesabına maliyyələşdirilir. Bəzi keçid iqtisadiyyatlı
ölkələr öz sənayesinin restrukturizasiyasının ölçüsünə görə əsas maliyyələşmə mənbəyi kimi
birbaşa xarici investisiyalardan istifadəyə üstünlük verirlər [6, səh-15].

Qeyd etdiyimiz kimi bir çox ölkələrdə sənayenin restrukturizasiyasının maliy-
yələşdirilməsində dövlət qurumları da aktiv iştirak edirlər. Respublikamızda da bu sahədə
xeyli işlər görülmüşdür. Belə ki, «İnvestisiya fəaliyyətinin təşviqi üzrə əlavə tədbirlər
haqqında» ölkə prezidenti İ.Əliyevin 30 mart 2006-cı il tarixli Sərəncamına əsasən «Azər-
baycan İnvestisiya Şirkəti» Açıq Səhmdar Cəmiyyəti yaradılmışdır. Şirkətin fəaliyyət məqsə-
dini ölkədə qeyri-neft sahələrində fəaliyyət göstərən səhmdar cəmiyyətlərin və digər
kommersiya təşkilatlarının nizamnamə kapitalından pay almaqla müddətli investisiya qoyu-
luşlarının həyata keçirilməsi təşkil edir. Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti investisiya qoyduğu
biznes subyektlərinin nizamnamə kapitalında üstün iştiraka malik ola bilməz. Eyni zamanda,
şirkətin biznes subyektlərinin nizamnamə fondunda iştirakı müddəti onun ali idarəetmə orqanı
tərəfindən müəyyən edilir. İnvestisiya şirkəti, hər hansı biznes subyektində iştirak müddəti
bitdikdə, sahib olduğu payını bazar qiymətləri ilə sataraq həmin subyektdə iştirakına xitam
verir. Bu baxımdan, hazırda Azərbaycan İnvestisiya Şirkətinin yaradılması özəl biznesin
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inkişafının maliyyələşdirilməsi üçün əlavə imkanlar yaradır. Fikirimizcə, ölkə sənayesinin
restrukturizasiyası prosesi üçün zəruri vəsaitlərin əldə edilməsində İnvestisiya Şirkəti mühüm
rol oynaya bilər. 

Sənayenin restrukturizasiyası məqsədilə struktur prioritetlər ilə yanaşı, onların reallaşması
üçün ünvanlı tədbirlər və mexanizmlər müəyyənləşdirilməlidir. Sənayenin restrukturizasiyası
mahiyyətcə makroiqtisadi xarakter daşıdığına görə makroiqtisadi siyasətin tədbirləri ilə
ardıcıl surətdə əlaqələndirilməsi məqsədəuyğundur.
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Abstract
tHE MAIN DIRECtIONS OF tHE REStRUCtION OF tHE INDUStRY 

OF tHE COUNtRY IN MODERN CONDItIONS
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The article investigates the scientific side of the main directions of the restruction of the

industry of Azerbaijan in modern conditions. In article the essence and importance of the
restruction of the industry are described, the main types of restruction of the industry are
considered, the directions of restruction of industry at the sectoral, regional and other levels
are researched, the problems which are available in this field are studied.

The article also researches the directions of financing of restruction of the industry, the
role of the government in the implementation of the restruction of the industry. Scientifically
based offers and recommendations are given as well.
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Резюме
ОСНОВНыЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕСТРУКТУРИЗАцИИ 

ПРОмыШЛЕННОСТИ СТРАНы В СОВРЕмЕННыХ УСЛОВИЯХ
Арзуман ГУСЕЙНОВ 

д.ф.э.н., Азербайджанский Государственный Экономический Университет

Ключевые слова: промышленность, диверсификация, реструктуризация, привати-
зация, конкурентоспособность

Статья посвящена исследованию с научной стороны основных направлений реструк-
туризации промышленности Азербайджана в современных условиях. В статье описаны
сущность и значение реструктуризации промышленности, рассмотрены основные виды
реструктуризации промышленности, исследованы направления реструктуризации на
отраслевом, региональном и других уровнях, изучены имеющиеся в данной области
проблемы.

Наряду с этим, в статье исследованы направления финансирования реструктуриза-
ции промышленности, роль государства в осуществлении реструктуризации промыш-
ленности, даны научно-обоснованные предложения и рекомендации. 
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NEFt-KİMYA MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏ  SWOt tƏHLİLİNİN 
APARILMASININ tƏŞKİLİ

Qənimət SƏFƏROv
prof. Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin

“Sənaye iqtisadiyyatı və mececment” kafedrasının müdiri 
Dilarə  ƏMİRASLANOvA 

Sumqayıt Dövlət Universiteti, doktorant 

Rəyçi: Sumqayıt Dövlət Universiteti, Mühasibat uçotu və audit kafedrasının müdiri, dos.
L.İ. Abdullayev 

Açar sözlər: zavod, təhlil, mənfəət, zərər, müəssisə, maliyyə nəticələri, mütəxəssis,
təcrübə 

Giriş. Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra ölkədə bazar münasibətlərinin for-
malaşdırılmasına yönəldilən təşkilati-iqtisadi islahatlar həyata keçirilmiş və mühüm nəticələr
əldə edilmişdir. Qısa zaman ərzində tənəzzülün qarşısı alınmış və iqtisadi artım təmin olun-
muşdur. Hətta dünya maliyyə böhranı dövründə Azərbaycanda on faizdən çox artım
müşahidə olunmuşdur. Bu, ölkə iqtisadiyyatının inkişafında əsaslı dönüşün təmin olunmasını
göstərir. Lakin, nəzərdən qaçırmaq olmaz ki, tez-tez dəyişikliklər baş verən, riskli hallarla
müşayiət olunan bazar münasibətləri şəraitində müəssisələrin inkişaf meyilləri haqqında
ope rativ məlumat əldə etmədən və müvafiq tənzimləyici tədbirlər həyata keçirmədən uzun
müddətli və dinamik inkişafa nail olmaq mümkün deyildir. Bununla əlaqədar olaraq,
fəaliyyətdə olan müəssisələrin istehsal-təsərrüfat və maliyyə nəticələrinin dövri olaraq təhlil
edilməsinin və ondan irəli gələn tədbirlərin həyata keçirilməsinin əhəmiyyəti artmışdır.

Müəssisədə SWOt təhlilin təşkili xüsusiyyətləri
Məlumdur ki, fəaliyyətdə olan müəssisələrin son nəticələrinə müəssisədaxili və müəs-

sisəxarici amillər bilavasitə təsir göstərir. Qabaqcadan proqnozlaşdırılması mümkün olmayan
belə təsir amilləri nəticəsində müəssisələrin maliyyə nəticələri əksər hallarda pisləşir.
Bununla əlaqədar olaraq, bazar münasibətləri şəraitində fəaliyyət göstərən müəssisələr üçün
əhəmiyyətli olan mütərəqqi təhlil üsullarından istifadəyə əsaslanan təhlil materiallarından
istifadə olunması və real vəziyyətdən irəli gələn idarəetmə qərarlarının qəbul edilməsi vacib
məsələlərdən birinə çevrilmişdir. Bunu nəzərə alan müəssisələr onların bazarda mövqeyinin
möhkəmləndirilməsinə və maliyyə nəticələrinin daha da yüksəldilməsinə şərait yaradan təhlil
üsullarından və materiallarından istifadə olunmasına xüsusi əhəmiyyət verir. Bu zaman hər
şeydən əvvəl onların istehsal-təsərrüfat fəaliyyətinin müxtəlif istiqamətləri üzrə xərclərinin
aşağı salınmasına və gəlirlərin yüksəldilməsinə şərait yaradan tövsiyələrin hazırlanmasına
yönəldilən təhlil mexanizmlərindən və üsullarından istifadə olunmasına üstünlük verilir.
Eyni zamanda da onların rəqabət qabiliyyətinin və bazarda mövqeyinin möhkəmləndirilməsi
baxımından perspektivli olan təhlil üsullarından və mexanizmlərindən istifadə olunmasına
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əhəmiyyət verilir. Bütün bunların həyata keçirilməsi baxımından əhəmiyyətli hesab edilən
təhlil üsullarına marjinal-təhlil və SwOT təhlil üsullarını aid etmək olar.

Fəaliyyətdə olan müəssisələrin inkişaf perspektivlərinin müəyyən edilməsi onların
fəaliyyət göstərdiyi bazarda mövcud olan situasiyanın hərtərəfli öyrənilməsindən və yaranmış
yeni mühitə uyğunlaşdırılmasından  bilavasitə asılıdır. Çünki, məhz bu zaman mövcud olan
imkanlar və gözlənilən təhlükələr üzə çıxarılır. Bazarda yaranmış imkanlar və müəssisələrin
fəaliyyəti üçün ola biləcək təhlükələr ancaq bunun nəticəsində müəyyən edilə bilər. Ona görə
də müəssisələr təcrübədə sınanmış SwOT analiz üsulundan geniş istifadə etməyə çalışırlar.
Onun köməyi ilə müəssisələrin zəif və güclü tərəflərini sistemli şəkildə müəyyən etmək,
yaranmış potensial imkanları və təhlükələri aydınlaşdırmaq mümkün olur. Bütün bunlar
menecerlər tərəfindən bazarda yaranmış vəziyyətin düzgün müəyyən edilməsindən, tutuşdu-
rulmasından bilavasitə asılıdır. Belə bir müqayisənin nəticəsindən asılı olaraq, müəssisə
fəaliyyətin hansı inkişaf istiqamətinə yönəldilməsinin və resursların bazarın hansı seq-
mentində toplanmasının daha məqsədəuyğun olduğunu müəyyənləşdirir.

SwOT analizin aparılmasının özunəməxsus qaydaları vardır. Onlara əsasən aşağıdakılar
aiddir:

1. Müəssisədə aparılması nəzərdə tutulan SwOT analizin əhatə dairəsinin və başlıca is-
tiqamətlərinin müəyyən olunması. Əksər hallarda müəssisənin bütün biznes fəaliyyəti is-
tiqamətlərini əhatə edən ümumi SwOT analiz aparılır. Belə analizin nəticələri ümumi xarakter
daşıyır və konkret bazarın imkanlarının öyrənilməsi və operativ tədbirlərin işlənməsi baxımın-
dan menecerlərin maraqlarına cavab vermir. Ona görə də SwOT analizin konkret fəaliyyət
sahəsinə və bazar mühitinə yönəldilməsi vacibdir və müəssisənin çox gərəkli olan və zəif
cəhətlərinin, bazar imkanlarının və təhlükələrinin üzə çıxarılmasına şərait yaradır. 

2. SwOT analizin mahiyyətindən irəli gələn təhlil elementlərini, müəssisənin güclü və
zəif olan tərəflərini, müəssisənin imkanlarını, onun bazarda mövqeyini zəiflədən təhlükəli
məqamları düzgün fərqləndirməyi bacarmaq lazımdır. Güclü və zəif cəhətlər müəssisədaxili
təhlilin nəticəsində müəyyən olunduğu üçün müəssisənin menecerləri onların təsirini nəzərə
almaq imkanına malikdir. Bundan fərqli olaraq bazar imkanları və təhlükələri bazarda yaranan
situasiyadan asılı  olduğu üçün müəssisənin menecerlərinin təsir dairəsinə daxil deyildir. Ona
görə də SwOT analizin hər bir elementinin xarakterik cəhətlərini bilmək faydalıdır [1, s.80].

3. Müəssisənin güclü və zəif cəhətlərinə o cəhətlər aid edilir ki, onlar müəssisənin məh-
sullarının istehlakçıları tərəfindən qəbul olunmuşdur. Analiz predmetinə ancaq özünü qabarıq
büruzə verən zəif və üstün cəhətlər aid edilməlidir. Onlar rəqiblərin mövqeyindən baxılıb
təyin olunmalıdır. Güclü cəhətlər o vaxt güclü ola bilər ki, onlar bazarın faktiki vəziyyətindən
irəli gəlmişdir. Məs: müəssisənin məhsulunun keyfiyyətli olmasını əks etdirən güclü tərəfi o
vaxt güclü hesab edilə bilər ki, onun məhsulunun keyfiyyəti rəqiblərin məhsullarının key-
fiyyətindən yüksəkdir və tələbatı dolğun ödəyir. Müəssisənin bu cür güclü və zəif cəhətləri
çox ola bilər və onlardan hansının əsas olduğunu müəyyən etmək çox çətindir. Lakin, buna
baxmayaraq güclü və zəif cəhətlərini onun bazardakı mövqeyinin möhkəmləndirilməsi
baxımından ranqlara ayırmaq olar.
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4. SwOT təhlil obyektiv aparılmalıdır və müxtəlif olan faktiki məlumatlara əsaslan-
malıdır. Ümumi tədqiqatlar aparılmasına əsaslanan SwOT təhlil nəticələri o qədər də
əhəmiyyətli olmur. Lakin bundan fərqli olaraq çoxcəhətli marketinq tədqiqatlarının aparıl-
masına əsaslanan SwOT analizin nəticələri əhəmiyyətli olur. Eyni zamanda da bir nəfər
tərəfindən aparılan SwOT analizin nəticələri qrup tərəfindən aparılan SwOT analizin
nəticələrindən yaxşı ola bilməz, çünki, bir tədqiqatçının əldə etdiyi təhlil nəticələri geniş
əhatəli və dəqiq ola bilməz. Qrup şəklində müzakirə aparılması  məlumat mübadiləsinin
təşkilini daha məqsədyönlü və dəyərli nəticələrin əldə edilməsinə şərait yaradır. Onu
nəzərdən qaçırmaq lazım deyildir ki, SwOT analiz menecer tərəfindən sadəcə problemə
olan baxışların sadalanması deyildir. SwOT analiz obyektiv faktlara və konkret tədqiqat
materiallarına söykənməlidir. Ancaq bu halda SwOT analizin nəticələrinə etibar etmək və
ondan müəssisənin inkişaf etdirilməsi məqsədilə istifadə etmək düzgündür. 

5. Geniş əhatəli və ikimənalı fikir söyləməkdən qaçmaq lazımdır. Çünki əksər hallarda
bu səbəbdən SwOT analizin nəticələri zəif olur, biznesin inkişaf edilməsində rolu olmur,
istehlakçıların şirkətdən gözlədiyi nəticələri vermir. SwOT analiz nəticəsində irəli sürülən
fikirlər, tövsiyələr nə qədər dəqiq və əsaslı olarsa aparılmış analizin nəticələri bir o qədər
faydalı olar [2. s.58].

Qeyd etmək lazımdır ki, yuxarıda sadalanan  SwOT analiz qaydalarının tələblərinin
nəzərə alınması konkret iqtisadi mühit amillərinə və müəssisədaxili vəziyyətə adekvat olan
tədbirlərin işlənməsinə imkan yaradır. Bu zaman konkret bazar mühitinin və istehlakçılar
qrupunun tələblərinin nəzərə alınması vacibdir. Ən başlıcası budur ki, müəssisənin fəaliyyə-
tinin müxtəlif tərəflərini xarakterizə edən təhlil materialları toplansın və digər müəssisələrlə
müqayisədə güclü və zəif olan cəhətləri müəyyən olunsun. Bununla əlaqədar olaraq aşağıda
SwOT analizin təşkili zamanı istifadə edilməsi vacib olan kateqoriyalar göstərilir:

1. Yeni məhsul növünün işlənməsi: Belə bir vacib fəaliyyətin təmin olunması müəs-
sisələrin texniki şöbəsi ilə marketinq xidmətinin işinin möhkəm əlaqələndirilməsi hesabına
baş tuta bilər. 

2. Fəaliyyətin operativliyi: Müəssisənin idarəetmə sisteminin istehsal təsərrüfat fəaliyyə -
tinə çevik reaksiya verməsi və müvafiq idarəetmə qərarlarının qəbul edilməsi vacib
şərtlərdən biri kimi qiymətləndirilməlidir. 

3. İstehsalın səmərəli təşkili: Texnoloji prosesin tələbləri nəzərə alınmaqla istehsalın təşkil
edilməsi vacib məsələlərdən biri kimi baxılmalıdır. 

4. Marketinq və məhsul satışı: Müasir marketinq üsullarından və satışın stimullaşdırılması
mexanizmlərindən istifadə olunması diqqət mərkəzində saxlanmalıdır. 

5. Sövdələşmələr və sifarişlərin yerinə yetirilməsi: Müştərilərlə əlaqələrin yaradılması,
sifarişlərin qəbul edilməsi və vaxtında işlənməsi nəzərdə tutulur. 

6. Heyətin formalaşdırılması və səmərəli idarə edilməsi: Müəssisənin istehsal-təsərrüfat
fəaliyyətindən irəli gələn kadr potensialının formalaşdırılması və idarəetmənin
səmərəliliyinin təmin olunması mühüm şərtlərdən biri kimi qiymətləndirilməlidir. 

7. Bazarın tələblərinin nəzərə alınmasına yönəldilən tədqiqat işlərinin aparılması və la -
yihələrinin hazırlanması vacib məsələlərdən biri kimi qiymətləndirilməlidir.
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8. Marketinq tədiqiqatlarının aparılması və satış şəbəkəsinin formalaşdırılması is-
tiqamətində əməli işlərin görülməsi.

9. Vacib olduğu hallarda satışdan sonra servis xidmətinin göstərilməsi.
10. Müştərilərlə əlaqələrin saxlanması və məhsullar haqqında rəylərin öyrənilməsi.
Bütün qeyd olunan vəzifələrin yerinə yetirilməsi müəssisədaxili mühit amillərindən bila -

vasitə asılıdır. Ona görə də işçilərin əməkhaqqı və mükafatlandırılması, personalın hazırlan-
ması və ixtisasının artırılması, iş şəraitinin yaxşılaşdırılması, motivasiyaetmə kimi
müəssisədaxili amillərin gücündən faydalanmağa çalışmaq lazımdır. Bütün bunlar alıcıların
maraqlarının ödənilməsi fəlsəfəsinin reallaşdırılmasına xidmət edən marketinq strategiyasının
həyata keçirilməsinə şərait yaradır [3, s.102].

Təhlil prosesində marketinq tədqiqatlarından irəli gələn struktur dəyişikliklərinin aparıl-
ması və idarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsi vacibdir. Bütün bunlar resursların düzgün
formalaşdırılması və səmərəli istifadə olunması baxımından əhəmiyyət kəsb edən məsələlərin
qoyulmasını və həllini tələb edir. Bununla əlaqədar olaraq müəssisədaxili imkanların
araşdırılıb üzə çıxarılması və onların xarici mühit amilləri ilə əlaqələndirilməsi vacibdir. 

“Etilen-polietilen” zavodunun fəaliyyətinin nəticələrinin 
SWOt təhlillə yaxşılaşdırılması
SwOT analizin əsasında zavodun güclü və zəif cəhətlərinin müəyyənləşdirmək və göz -

lənilən təhlükələrin qarşısını almaq mümkündür. Hər şeydən əvvəl qeyd etmək lazımdır ki,
SwOT analizin əsasında “Etilen-Polietilen” zavodunun inkişaf etdirilməsində nəzərə alınması
vacib olan faktorları müəyyən etmək mümkündür. SwOT analizin aparılması yolu ilə elə
inkişaf strategiyası qurmaq mümkündür ki, bu zaman zavodun güclü və zəif cəhətləri ilə
imkanları və təhlükələri arasında optimal balans, tarazlıq yaradılması təmin edilmiş olsun.
Strateji planlaşdırma baxımından SwOT analizə əsaslanmaq daha vacibdir. Bu zaman  za-
vodun bazarda mövqeyi, onun rəqiblərinin fəaliyyət göstərdiyi bazar vəziyyəti haqqında ana -
litik xarakterli təhlil materiallarının formalaşdırılması mümkündür. 

Müvəffəqiyyətlə fəaliyyət göstərən müəssisələr dövri olaraq təhlil apararaq onlara məxsus
olan müəssisədaxili zəif cəhətlərini müəyyən edərək və tədricən aradan qaldırmaq yolu ilə
daha da güclənir və mümkün olan xarici təhlükələrə tab gətirə bilirlər. Onlar rəqiblərdən fərqli
olaraq müəssisəxarici bazar mühitini daim diqqətlə izləyərək yeni yaranmış imkanları rəqib -
lərindən daha tez müəyyən edib müvafiq tədbirlər həyata keçirə bilir və getdikcə öz
mövqelərini gücləndirməyə nail olurlar. Bununla əlaqədar olaraq əksər müəssisələr SwOT
analiz nəticəsində özlərinin  və eləcə də rəqiblərinin güclü və zəif cəhətlərinin müəyyən olun -
masına, gözlənilən təhlükələrdən qorunmağa və yaranmış imkanlardan faydalanma kimi
imkanlardan yararlana bilirlər. 

SwOT analizin aparılması müəssisələrin zəif cəhətlərinin müəyyən edilməsi yollarının
aydınlaşdırılmasına və eləcə də onun güclü tərəflərinin inkişaf etdirilməsi vaxtının
dəqiqləşdirilməsinə kömək göstərir. Ən ideal halda müəssisələr güclü tərəflərini bazarın
imkanlarına uyğunlaşdırmaq, rəqiblərin zəif cəhətləri haqqında doğru-dürüst məlumat əldə
etmək hesabına yaranmış vəziyyətdən faydalanmaq imkanı əldə edirlər. Rəqiblərin zəif
cəhətlərini öyrənən şirkətlər fürsətdən istifadə edərək bazarda öz mövqelərini daha da
möhkəmləndirirlər [4. s.109].
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Bütün bunları nəzərə alaraq zavodda SwOT analizin iki səviyyədə aparılması
məqsədəuyğundur:

1. Baza rolunu oynayan ilkin SwOT analiz;
2. İlkin SwOT analizin daha da genişləndirilməsinə və dərinləşməsinə əsaslanan SwOT

analiz.
Hər iki təhlil zamanı analitiklər zavodun güclü və zəif cəhətlərinin, imkanlarının və təh-

lükələrinin müəyyən edilməsinə çalışmalıdırlar.
İlkin SwOT analiz zamanı hər şeydən əvvəl müəssisənin güclü tərəfləri müəyyən olunur.

Əsas diqqət müəssisənin nəyi daha yaxşı təşkil etdiyinə; rəqiblərdən onu daha çox
fərqləndirən cəhətlərin müəyyən edilməsinə; digər şirkətlərlə müqayisədə onun hansı üstün
cəhətlərə malik olmasına yetirilməlidir. 

Zəif cəhətlərini aydınlaşdıran zaman əsas diqqəti müəssisənin qarşısında duran problem-
lərin və yaranmış mürəkkəb vəziyyətlərin müəyyən edilməsinə yönəltmək vacibdir. Xüsusilə,
maliyyə problemlərinin, inkişaf problemlərinin və digər çətinliklərin göstərilməsi lazımdır.
Eyni zamanda da alıcıların nədən şikayət etmələrini müəyyən etmək lazımdır.

İmkanları aydınlaşdıran zaman – şirkətin hansı üstün cəhətlərindən hələ də dolğun istifadə
edilmir?; şirkətin imkanları ilə üst-üstə düşən bazar meyilləri meydana gəlibmi?; suallarına
cavab tapılması məqsədəuyğundur. 

Təhlükələrin müəyyən edilməsi zamanı – müəssisənin biznesinə ziyan vura biləcək müəs-
sisəxarici bazar mühitini xarakterizə edən fakrorları axtarıb tapmaq vacibdir. Bu zaman
müəssisənin rəqibləri güclənibmi, sizin zəif cəhətlərinizi qabardan yeni meyillər ortaya
çıxıbmı suallarına cavab tapmağa çalışmaq lazımdır. Daha sonra  zavoda təhlükə törədə
biləcək başqa meyilləri, faktorları öyrənib ortaya çıxarmaq lazımdır. Belə suallara obyektiv
və düzgün cavab tapılması vacibdir.

Zavodun hansı rəqabət mühitində fəaliyyət göstərməsini dəqiqləşdirmək və başa düşmək
üçün SwOT analizin daha dərindən aparılması vacibdir. Bu məqsədlə baza SwOT analizinin
rəqiblər haqqında daha dəqiqləşdirilmiş məlumatlarla zənginləşdirilməsi tələb olunur.
Bununla əlaqədar bazar mühitini daha müfəssəl və hərtərəfli öyrənmək lazımdır. Bu yolla
baza SwOT analizin aparıldığı dövrdən sonra hansı dəyişikliklərin baş verdiyini və hansı
imkanların yarandığını müəyyən etmək mümkündür. İmkanlar müəyyən dəyişikliklər baş
verdikdən sonra yaranır. Ona görə də müəssisəxarici bazar mühitinin izlənməsi və baş verən
dəyişikliklər haqqında məlumat toplanması gərəkdir. Eyni zamanda da SwOT analizin daha
da dərinləşdirilməsi vacibdir. Bu məqsədlə müəssisə daxilində onun ayrı-ayrı idarəetmə
səviyyələrində, eləcə də alıcılar və ekspertlər arasında sorğuların keçirilməsi tələb olunur.
SwOT analiz əsasında müəyyən edilmiş amillər nəzərə alınaraq “Etilen-Polietilen” zavo-
dunun biznes fəaliyyətinin nəticələri qiymətləndirilməlidir. Bu zaman zavodun 2 əsas cəhəti
təhlil predmeti kimi seçilir:

- zavodun biznes fəaliyyətinin bazarda mövqeyi;
- bazarın zavod üçün cəlbedici olmasının əlamətləri.
Qeyd edilən mövqedən yanaşdıqda zavodun biznes portfelini təşkil edən fəaliyyət is-
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tiqamətlərini qiymətləndirə bilərik. Qiymətləndirmə prosesində zavodun biznesinin zəif, orta
və güclü cəhətlərinin müəyyən edilməsi faydalıdır.

“Etilen-Poletilen” zavodunun biznes – fəaliyyət növlərinə daxil olan portfelini
qiymətləndirmək üçün inkişaf etmiş ölkələrdə geniş tətbiq edilən çoxamilli GE matrisindən
istifadə edə bilərik. Zavodun biznes portfelinin qiymətləndirilməsinin çoxamilli GE matrisinin
köməyi ilə həyata keçirilməsini təklif edirik. SwOT analizin həmin modelin əsasında təşkil
olunması  zavodun inkişaf strategiyasının formalaşdırılmasına şərait yaradır. Bu zaman
aşağıda verilmiş SwOT analiz modelindən istifadə olunması məqsədəuyğundur. 

Cədvəl 1.
“Etilen-Polietilen”  zavodunda SWOt analizin aparılması modeli.

“Etilen-Polietilen” zavodunun inkişaf strategiyasının əsasını zavodun fəaliyyət göstərdiyi
bazarın cəlbediciliyi və onun biznesinin həmin bazarda gücü təşkil edir. Belə bir yanaşma
əsasında zavodun strukturuna daxil olan hər bir biznes vahidinin biznesinin mövqeyi və
bazarın cəlbediciliyi nəzərə alınmaqla matrisdə yerləşdirilməsi təmin olunur. Zavodun əsas
əlamətlərinin bu iki ölçülü matrisdə yerləşdirilməsinə əslində müxtəlif amillər təsir göstərir. 

Qlobal iqtisadi, texnoloji və sosial dəyişikliklər dövründə müvəffəqiyyət qazanmaq ancaq
texnoloji innovasiyalar hesabına mümkündür. Ona görə də zavod rəhbərləri bütün əmək-
daşların qabiliyyətindən, yaradıcılığından, enerjisindən səmərəli istifadə etməklə yanaşı
alıcıların, malgöndərənlərin, cəmiyyətin və investorların potensialından faydalanmaq imkan-
larından bacarıqla istifadə etməyə çalışmalıdır. Ancaq bu halda get-gedə güclənməkdə olan
rəqabət mühitində  zavod müvəffəqiyyətlə fəaliyyət göstərə bilər. 

Cədvəl 2.
“Etilen-Polietilen” zavodunun üstün və zəif cəhətləri:
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Zavoddaxili təhlilin aparılması məqsədi Zavodxarici təhlilin aparılması məqsədi

“Etilen-Polietilen” zavodunun güclü tərəflərinin
inkişaf etdirilməsi

Yaranmış imkandan  “Etilen-Polietilen”
zavodunun xeyrinə istifadə edilməsi

“Etilen-Polietilen” zavodunun zəif cəhətlərinin
aradan qaldırılması

Yaranmış təhlükələrdən “Etilen-Polietilen” 
zavodunun yan qaçmasının təmin olunması

Üstün cəhətləri Zəif cəhətləri

1. Neft -kimya sahəsinin inkişafı üzrə dövlət 
proqramının qəbul edilməsi 

1.Yeni iqtisadi mühitin yaratdığı çətinliklər 

2. Neft-kimya müəssisələrinin inkişafına dövlət
dəstəyinin göstərilməsi

2. Ənənəvi istehsal-təsərrüfat əlaqələrinin 
itirilməsi 

3. Neft-kimya məhsullarının istehsalı üçün 
xammal mənbəyinin mövcudluğu 

3.Texniki-texnoloji bazanın fiziki və mənəvi
cəhətdən köhnəlməsi 

4. MDB məkanında istehsal-təsərrüfat əlaqələrinin
bərpa olunmasının mümkünlüyü 

4.İstehsal edilən məhsulların keyfiyyətinin yüksək
olmaması 



Nəticə.
Bazar münasibətlərində müəssisələrin istehsal-təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələri haqqında

müfəssəl məlumat əldə edilməsi vacibdir. Belə məlumatlar hesabat sənədlərində öz əksini
tapır. Lakin hərtərəfli təhlil aparmaq üçün həmin məlumatlar kifayət etmir. Strateji idarəetmə
funksiyalarını reallaşdırmaq üçün müəssisədaxili məlumatlarla yanaşı müəssisənin fəaliyyət
göstərdiyi xarici mühit haqqında da müfəssəl məlumat olmalıdır. Ancaq bu halda real iqti-
sadi-mühitdən irəli gələn inkişaf proqramını formalaşdırmaq və bazarda münasib mövqeyə
malik olmaq olar. Bununla əlaqədar olaraq dünya təcrübəsində geniş istifadə edilən  SwOT
təhlil üsulundan istifadə olunması perspektivlidir.

Respublikamızda fəaliyyət göstərməkdə olan neft-kimya müəssisələrində, o cümlədən də
“Etilen-polietilen” zavodunda SwOT analizin aparılması yolu ilə yaranmış çətin vəziyyətdən
çıxmaq üçün yollar tapmaq mümkündür. Belə ki, SwOT analizdən istifadə edərək  zavodun
güclü və zəif cəhətlərini; onun fəaliyyət göstərdiyi xarici mühitin yaratdığı imkanları və
eləcə də onun qarşısına çıxa biləcək təhlükəli halları müəyyən etmək və onlardan irəli gələn
tədbirləri vaxtında görmək mümkündür.

SwOT analiz əsasında “Etilen-polietilen” zavodunun indiki vəziyyətdən çıxarılmasında
nəzərə alınması vacib olan faktorları müəyyən etmək mümkündür. İnkişaf strategiyası
müəyyən edildikdən sonra strategiyadan irəli gələn resursların planlaşdırılması və for-
malaşdırılması tələb olunur. SwOT analizin aparılması yolu ilə elə strategiya qurmaq
mümkündür ki, müəssisənin güclü və zəif cəhətləri ilə imkanları və təhlükələri arasında op-
timal balans, tarazlıq yaradılması təmin edilmiş olsun. Strateji planlaşdırma zamanı SwOT
analizə əsaslanmaq daha vacibdir.
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5.Satış bazarlarının genişliyi
5. İqtisadi inkişaf üçün vacib olan müəssisədaxili
maliyyələşdirmə mənbələrinin məhdud olması 

6. Kifayət qədər əmək resurslarının 
mövcud olması

6. Xammal təchizatında və satışın təşkilində
mövcud olan məhdudiyyətlər və müəyyən 
problemlər 

7. Peşəkar mütəxəssislərin mövcud olması 
7. Mənfəətin bölüşdürülməsində səlahiyyətlərin
məhdudlaşdırılması 

8.İnvestisiya və kredit resursların cəlb edilməsinin
mümkünlüyü 

8. Qərar qəbulunda müəyyən məhdudiyyətlərin  
olması 

9. İnkişaf etmiş texnoloji infrastrukturun mövcud
olması 

9. Mikroiqtisadi idarəetmə problemlərinə və
maliyyə intizamına diqqətin azalması 

10. İnformasiya-kommunikasiya sisteminin
mövcud olması 

10.Qərar qəbulu prosesində iqtisadi səmərəlilik
meyarlarına diqqətin azalması 

11. Xarici iqtisadi fəaliyyətin və əməliyyatların
həyata keçirilməsi imkanlarının mövcud olması 

11. İnnovasiyaların yaradılmasına və tətbiqinə 
kifayət qədər resursların ayrılmaması 
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Internal and external factors directly impact the  final results of the entrepreneuial  acti -

vities. while it is possible to evaluate the enterprise 's internal factors, it is impossible to pre-
dict  the external factors  affecting the enterprises. It results in the decline of the financial
condition of the entreprises. Therefore, advanced analytical methods are used in practice.
Such methods create real conditions to identify the factors which have influenced the activity
of enterprises and for the implementation of app ropriate measures.

Резюме
ПРОВЕДЕНИЕ SWOt-АНАЛИЗА В НЕФТЕХИмИЧЕСКИХ 
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Ключевые слова: завод, анализ, прибыль, ущерб, учреждение, финансовые резуль-
таты, специалист, практика

На итоговые результаты деятельности предприятий непосредственно влияют внут-
рикорпоративные и внешнекорпоративные факторы. Если внутрикорпоративные фак-
торы можно проанализировать и оценить, то внешнекорпоративные факторы влияния
заранее прогнозировать невозможно. В результате этого ухудшается финансовое со-
стояние предприятий. Поэтому на практике применяются современные методы ана-
лиза. Такие  методы создают реальные условия для того чтобы выявить факторы,
влияющие на деятельность предприятия и принять соответствующие меры.                      

AZƏRBAYCAN UNİVERSİTETİ 57

n İPƏK YOLU n 1/2017



AKtİv MƏŞĞULLUQ SİYASƏtİ vASİtƏLƏRİ 

Balkaya Ceylan MƏHƏMMƏD 
Qərb Universiteti, dissertant 

Rəyçi: i.ü.f.d.,dos. Hacıyeva G.S.
Açar sözlər: məşğulluq, işsizlik, aktiv və passiv məşğulluq siyasəti, əmək bazarı, məşğul-

luq yaratma proqramları 
Giriş. Qloballaşma və inteqrasiya şəraitində ölkəmizdə hökumətlə birlikdə ictimai

tərəflərin, məşğulluq və işsizlik probleminin daha çox iqtisadi cəhətdən böyüməsi ilə bağlı
olaraq həll ediləcəyi ön plana çəkilən bir milli məşğulluq siyasətinin olmadığı görünür.

Xüsusilə işsizlik probleminin sıx olaraq gündəmə gəldiyi 1980-ci illərdən günümüzə
qədər Türkiyədə işsizlik və məşğulluq probleminin həll modelinin ortaya  çıxmadığı aydındır.
Beləliklə problemin həllində əhəmiyyətli olduğu düşünülən aktiv məşğulluq siyasəti va-
sitələrinin roluna daha çox diqqət ayrılmalıdır.

Məşğulluq siyasətinə nəzəri baxışlar
İqtisadi böhran dövrlərində daha çox gündəmə gələn məşğulluq siyasətinə müxtəlif yanaş-

malar mövcuddur. Lakin məşğulluq siyasəti anlayışının açıqlanması  üçün əvvəl məşğulluq
anlayışının tərifini verək. Belə ki, məşğulluq- istifadəetmə, iş deməkdir. Bir ölkədə, bir ildəki
iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olan insan gücünün istifadə edilməsi, iş və işlədilmə dərəcəsi
məşğulluğu göstərir [1,s.67]. Məşğulluq sadə olaraq işçilərin işlədilməsi və ya istehsal
fəaliyyətində olmalarının təmin edilməsi şəklində təyin oluna bilər.

Geniş mənada məşğulluq iqtisadiyyatda müəyyən bir dövrdə bütün istehsal amillərinin
(əmək, sərmayə, təbii qaynaqlar və təşəbbüskar) texnoloji səviyyəyə görə nə dərəcədə isti-
fadə edildiyidir [1,s.67]. Bu mənada tam məşğulluq iqtisadiyyatda mövcud olan bütün
əməyin, sərmayənin, təbii resursların və sahibkarların istehsala cəlb olunmasından faydalan-
ması mənasını verir [2, s.203]. Hər ölkənin iqtisadi quruluşu, siyasi vəziyyəti, mədəni
keçmişi və mövcud çətinlikləri bir-birindən çox fərqli olması səbəbindən, işsizliyin ölçüsü
və quruluşu da ölkədən ölkəyə dəyişir. Dövrlər etibarilə azalıb çoxalmasına baxmayaraq
inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan bütün iqtisadiyyatların ortaq problemi işsizlikdir. Bir
ölkənin məşğulluğu, o ölkənin inkişaf səviyyəsi, əhali və təbii qaynaqları ilə iqtisadi şərtlərinə
bağlıdır. Ölkələrin mədəniyyəti, keçmişi, siyasi fəlsəfə, iqtisadi və ictimai strukturlarının bir-
birindən fərqlənməsi, hər ölkənin öz quruluşuna uyğun məşğulluq siyasəti meydana gətirib,
bu istiqamətdə tədbirlərin görülməsinə səbəb olmuşdur [3,s.81]. Ölkələrin iqtisadi baxımdan
ən ümumi məqsədi, cəmiyyətin və fərdlərin rifah səviyyəsini yüksəltmək üçün lazım olan
iqtisadi siyasəti tətbiq etməkdir. Hökumətlər tərəfindən tətbiq olunan siyasətlər içində məşğul-
luq mövzusu, istehsal faktorlarının ən əhəmiyyətli ünsürü olan əməyin iqtisadi və ictimai
olduğu qədər bəşəri ölçüsü səbəbiylə zəruri bir əhəmiyyətə malikdir.

Məşğulluq siyasəti işsizlik və yoxsulluqla mübarizə siyasətləri arasında əhəmiyyətli bir
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yer tutur. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə məşğulluq siyasəti iqtisadi və ictimai qaydalara
əsaslanır. Bu mənada məşğulluq siyasəti, bir iqtisadiyyatda artım və sabitliyin təmin edilməsi
ilə birlikdə əməyə tələblə təklifin  tarazlığının qorunmasına və bu tarazlığın pozulmasına
gətirən səbəblərin aradan qaldırılması istiqamətində tədbirlərin görülməsinə imkan yaradır.

Məşğulluq siyasəti, hər hansı bir ölkədə iqtisadi inkişafı və sabitliyi təmin edərək rifah
səviyyəsini artırmaq, sosial ədalət və bərabər imkanlar təmin edəcək şəkildə istehsal faktor-
larından səmərəli istifadə edərək  gəlirin bərabər və ədalətli bölgüsünü reallaşdırmaq, kasıblığı
önləmək məqsədiylə işsizliyin səbəb olduğu mənfi nəticələrlə mübarizə etmək və insanların
insan qüruruna yaraşan şəkildə həyatlarını davam etdirmələrinə imkan verən  qanun, qayda
və üsulları əhatə edir.

Türkiyədə məşğulluğun artırılması və genişləndirilməsi öz başına müstəqil bir məqsəd
olaraq gündəmə gəlməmişdir.Yetərli səviyyədə məşğulluq artımının təmin edilməsi, ümumi
mənada iqtisadi böyümənin və xüsusi olaraq da investisiyaların artmasının nəticəsidir. İnkişaf
planlarında mənimsənən ümumi yanaşmada bu istiqamətin olduğu aydındır. İnkişaf plan-
larında əmək çoxluğundan danışılarkən bu mövzuda ümumi və mücərrəd ifadələrdən istifadə
və çox zaman optimist yanaşmalara rast gəlinir [4, s.103]. Türkiyədə məşğulluq siyasətinə
işsizliyə qarşı tədbir kimi baxsaq bu mövzuda Türkiyənin dərhal hər şeyi mübahisə, buna
müqabil çox azını təsirli bir şəkildə tətbiq etdiyini  görürük. Lakin bütün bu səylərə baxma-
yaraq nə Türkiyədə işsizliyin miqdarı və xüsusiyyəti müəyyən edilmiş, nə də bu mövzuda
təqib ediləcək siyasətlər kafi və elmi açıqlıqla ortaya çıxarılmışdır [5, s.371]. Ölkəmiz öz
insan gücündən istifadə edərək iqtisadi sahədə dünyadakı rəqabət mühitində yerə sahib ol-
muşdur [6,s.8]. Türk iş həyatına önəm verməklə öhdəçilik götürən əlaqədar təşkilat və qu-
rumların, bundan sonrakı müddətdə ölkəmizin ehtiyacları istiqamətində əhatəli bir məşğulluq
siyasəti yaratmaq baxımından gördükləri işlər gələcəkdə  böyük əhəmiyyət kəsb edəcək.

İş bazarında həyata keçirilən  tənzimləmələri bir məşğulluq siyasəti olaraq
qiymətləndirmək mümkündür. Buna görə məşğulluq siyasəti özündə aktiv və passiv məşğul-
luq siyasətlərini birləşdirir. Bu çərçivədə əmək bazarı, onun dinamik quruluşu və digər xü-
susiyyətləri daha yaxından izlənilərək idarə edilməli, müəyyən bir proqram çərçivəsində
istiqamətləndirilməlidir.

Aktiv və passiv məşğulluq siyasəti
Tam bu nöqtədə aktiv və passiv məşğulluq siyasəti əmək bazarına müdaxiləetmənin ən

təsirli vasitələri arasında iştirak etməkdədir. 
Adam başına düşən milli gəlir səviyyəsinin yüksək olduğu xüsusilə liberal iqtisadi sistemi

mənimsəyən Avropa və Amerika qitəsindəki ölkələr, aktiv və passiv məşğulluq siyasəti va-
sitələri ilə əmək bazarlarına müdaxilə etməyi, iqtisadi plan və proqramlarının ayrılmaz bir
parçası olaraq görürlər.

OECD'yə görə işsizlərə yalnız gəlir dəstəyi edilməsinə istiqamətlənən siyasətlər passiv
siyasətlər olaraq qəbul edilərkən, əmək bazarındakı peşə bacarıqlarını inkişaf etdirən və əmək
bazarlarının fəaliyyətini artıran siyasətlər aktiv məşğulluq siyasəti olaraq dəyərləndirilir [8,
s. 46]. Əmək bazarı çərçivəsində işsizliklə mübarizə, məşğulluğun artırılması və işsizliyin
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mənfi nəticələrinin kompensasiyası istiqamətində müxtəlif siyasətlər inkişaf etdirilmişdir.
Bu siyasətlər ümumi mənada passiv məşğulluq siyasəti və aktiv məşğulluq siyasəti olaraq
iki başlıq altında reallaşdırılır. Passif məşğulluq siyasəti işsizlik və iş axtarış müddətində
gəlir itkisinin kompensasiyası ilə əlaqədar olarkən, aktiv məşğulluq siyasəti əmək bazarına
inteqrasiya ilə əlaqədardır. Geniş mənada passiv məşğulluq siyasəti ictimai transferə qarşı
yönəlir. Bunun əleyhinə olaraq aktiv məşğulluq siyasəti ümumiyyətlə əmək bazarına integ -
rasiyada  çətinliklərlə qarşılaşan gənclər, yaşlılar, qadınlar və əlillər kimi xüsusi qrupları
hədəfə alır. Aktiv məşğulluq siyasəti gəlir itkisi kompensasiyası siyasətini özündə əks etdirir
[9, s. 3] Hələ də ölkəmizdə passiv məşğulluq siyasəti olaraq Davamlılıq təzminatı, Həyəcan
Təzminatı, İşsizlik sığortası, özəlləşdirmə nəticəsində işsiz qalanlara ödənilən İş zərər təzmi-
natı, Ödəniş Zəmanət Fondu, Qısa İş ehtiyat tətbiqləri qüvvədədir.

OECD aktiv məşğulluq siyasətinin inkişafına 1960-cı illərdən başlamışdır. II Dünya
müharibəsindən əvvəl əmək bazarları ilə əlaqədar çoxlu sayda işyaratma və peşə təhsil proq -
ramları mövcud olmaqla, bu siyasətlər "aktiv məşğulluq siyasəti" olaraq anlaşılır.1948-ci
ildə iki İsveçli iqtisadçı Gösta Rehn və Rudolph Meidner ilk dəfə aktiv məşğulluq siyasətinə
tam məşğulluq məqsədini reallaşdırarkən inflyasiyanı nəzarət altında saxlayan ictimai
demokratik bir strategiyanı müəyyən etmişlər [10, s. 698]. Aktiv məşğulluq siyasəti tam
məşğulluğu hədəfləməyi, işsizliyi azaltmağı və işini itirənlərin işsizlik müddətini qısaldaraq
onların məşğulluğa qatılmalarını məqsəd qoyan proqramlardır [7, s.1].

Tətbiq olunan aktiv məşğulluq siyasəti arasında işçi qüvvəsinin xüsusiyyətini yüksəlt-
məyə istiqamətli təhsil proqramları, işə yerləşdirmə və məsləhət xidmətləri, məşğulluq
yaratma proqramları, işsizliyin sıx olduğu bölgələrdə iş yerlərinin maliyyə baxımından
dəstəklənməsi, sahibkarlığın təşviq edilməsi kimi vasitələr var.

Hazırkı dövrdə dövlətə aid müəssisələrin özəlləşdirilməsi, özəl sektor sərmayələrinin
qeyri-kafiliyi, hər il əmək bazarına qatılan çox sayda gənc əhali, texnoloji inkişaflar, sıx is-
tehsal formasının cəlbediciliyi əmək bazarında dəyişməyə səbəb olan faktorlar arasındadır.
İşsizlərin yenidən əmək bazarına daxil olmasını təmin edən və məşğul olanları artıran aktiv
məşğulluq siyasətinin, xüsusilə günümüzdə işsizlik dövrünün qısaldılmasında və struktur
işsizliyin qarşısının alınmasında çox əhəmiyyətli rolu vardır.

Varçının təsnifinə görə, ümumi məşğulluq xidmətləri, kütləvi işdən çıxarmalara qarşı xid-
mətlər, sıx iş axtarış proqramları və regional əmək hərəkətlərinin təşkil edilməsi xidmətləri
müvəqqəti işsizliklə bağlı siyasətlərdir. İşgüzar yetişdirmə proqramları, işə təhsil proqramları
və ödənişlərin sübvanse edilməsi struktur işsizliyə qarşı siyasətlərdir. Məşğulluq yaratma
siyasəti isə kiçik müəssisə inkişaf proqramları, ictimai fayda iş proqramları, yerli iqtisadi
inkişaf proqramlarından ibarətdir. Son olaraq İşgüzar bazar uyğunlaşma siyasəti altında
davamlı işin artması, iş müddətinin qısaldılması, elastik iş ilə iş təhlükəsizliyi və əməklə
bağlı tənzimləmələri özündə birləşdirir. 

Türkiyədə getdikcə artan uzundövrlü işsizlik və struktur işsizlik problemi mövzusunda
doğru həll edilə biləcək hərəkətlərə, türk əmək bazarının quruluşuna daha uyğun təsnifatın
işgüzar arzunu artıran programlar, işgüzar tələbini artıran programlar, məşğulluq xid-
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mətlərinin aktivləşdirilməsi istiqamətli programlar şəklində qoşulması  fayda verməkdədir. 
Belə ki, əmək bazarında ixtisassız əməyə olan tələb azaldıqca o sahədə tələbin olmaması

səbəbindən  məşğulluq edə bilmirlər. İşgüzar tələbi ilə təchizatın, işçi qüvvəsinin xü-
susiyyətlərindən ötəri makro səviyyədə təmin edilməsi və ya dəyişən şərtlər qarşısında işçi
qüvvəsinin xüsusiyyətinin aşağı olması, ictimai məşğulluq ofislərinə təşəbbüsü inkişaf et-
dirərək bu mövzuda aktiv proqramları inkişaf etdirməyə yönəltməlidir [7, s.33-34]. İşgüzar
təhsil proqramları vasitəsilə, əmək bazarının ehtiyacları istiqamətində əmək bazarına yeni
daxil edilən və işsizlərə yeni bacarıqlar qazandırılarak iş tapmalarını asanlaşdırmaq hədəflən-
mişdir [11, s.6]. Dəyişən iqtisadi və texnoloji şərtlər qarşısında işçi qüvvəsinin xü-
susiyyətlərinin qeyri-kafi qalması səbəbi əmək tələbi və təklifinin uyğun olmamasındadır.
Bu vəziyyətdə əmək təhsil proqramlarının təşkil edilməsinə ehtiyac duyulur. Sözü gedən
proq ramlar uzundövrlü işsizlər, gənclər, qadınlar kimi  qruplara istiqamətli olaraq tətbiq
edilməlidir.

Əmək təhsil proqramları
İş yerində əmək təhsil proqramlarının əmək təhsil proqramlarına nisbətən daha çox

məşğulluq imkanlarını təmin etmək potensialına malik olub, real iqtisadiyyat baxımından da
olduqca əhəmiyyətlidir.

İşgüzar təhsil proqramları ilə iş yerində əmək təhsil proqramları birlikdə reallaşdırılır. Təh-
sil proqramı tərkibində nəzəri və praktiki təhsilin hər ikisinin də olması vəziyyətində, plan-
laşdırılan praktiki təhsil iş yerində tətbiq edilir. Beləliklə işsizin çalışacağı peşə ilə əlaqədar
nəzəri və praktik məlumatları birlikdə öyrənmə-tətbiqetmə imkanı olduqda, məşğulluq da ar-
tacaqdır. 

İşsizlərə istiqamətli iş təhsil proqramları, əmək tələbinin yüksək olduğu dövrlərdə müəs-
sisələrdə daha təsirli və məhsuldar olaraq aparılır, beləliklə proqramın müvəffəqiyyət şansı
artar. İşyerlərinin bu dövrlərdə ictimai məşğulluq təşkilatına qarşı məşğulluq öhdəliklərini
yerinə yetirməsi daha asan ola bilər.

Praktikanın nəticəsi olaraq işsizlərə istiqamətli təşkil edilən iş yeri təhsil proqramları
mövzusunda, ictimai məşğulluq təşkilatının əvvəldən edəcəyi əmək bazarı təhlili, sektoral
vəziyyətin təhlili, iş yeri ziyarətləri və firmanın texniki təhlili olduqca əhəmiyyətlidir. Bütün
dövrlərdən müstəqil olaraq bu proqramların xüsusilə yeni investisiya yatıran, tutum artımında
olan, malhizmet istehsal artımını hədəfləyən və məşğulluq təmin potensialı olan müəs-
sisələrdə tənzimləməsi halında daha müvəffəqiyyətli nəticələr alına bilər.

İşçilərə dair iş yerində işgüzar təhsil proqramında ictimai məşğulluq təşkilatları, müəs-
sisələrlə əməkdaşlıq edərək mövcud çalışan işçilərin məhsuldarlığını artırması və ya çalışılan
iş yerinə daha çox əlavə dəyər təmin etməsi üçün işçiyə peşəinkişaf və peşədəyişdirmə
imkanını təmin edir. 

Təcrübədə hökumət işə götürənlərə proqram vasitəsilə dəstəkləndiyi sənədləşdirilmiş
işçiləri işəalma qarşılığında, ödənişin müəyyən bir qisminin qarşılayacağını və ya bu işə
götürənlərin ödəyəcəkləri vergilərdən endirim edəcəyini bildirir. Edilən bu xərc ümumiyyətlə
müəyyən bir maksimum miqdar və müddət ilə əlaqədardır. Bu proqramlar, yaxından nəzarət
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edilmədiyi vəziyyətlərdə sui istifadəyə açıq olan və gözlənilən nəticəyə gətirib çıxarmayan
bir xüsusiyyəti saxlayır. Bu səbəblə ödəniş edən ictimai məşğulluq idarələri, müəssisələri
yaxın təqibə almaqda və müqavilə müddəalarının tətbiqinə nəzarət edir. Ödənişlərin edildiyi
proqramlardan istifadə edən müəssisələr, ağır bir öhdəlik və məsuliyyətlə qarşı-qarşıya
qaldıqda, bu öhdəliyi və məsuliyyəti yerinə yetirmədiyi zaman ciddi sanksiyalara məruz
qalır [7, s.41].

Ödəniş və Məşğulluq Yardımı Proqramının struktur işsizliyin sıx olduğu, əmək tələbinin
kafi olmadığı, sahibkarlığın zəif olduğu bölgələrdə və ölkə daxilində inkişaf potensialı olan
sektorlarda tətbiq olunması halında müvəffəqiyyət şansının artacağı irəli sürülə bilər. Digər
tərəfdən ixracatın artırılmasına və inkişaf etdirilməsinə istiqamətli siyasətlərdə bu proqram-
ların tətbiqinin faydalı olacağı düşünülür.

Nəticə.
Ümumi bir təşviq tətbiqinin çox yaxşı hazırlandığında faydalı nəticələr əldə ediləcəyi

güman edilir. Ancaq xüsusilə müəyyən meyarları və xüsusiyyətləri olan kiçik və orta müəs-
sisələrə istiqamətli ödəniş, sığorta və verginin  tətbiq olunması lazımdır. Beləliklə böyük
sərmayə quruluşuna sahib güclü firma və holdinglər, inkişaf potensialı olan təvazökar
miqyasda fəaliyyət göstərən kiçik və orta müəssisələrin qarşılarına keçməyinə mane olur. 

Sözü gedən proqramlar vasitəsilə sahibkarlar və müəssisələrə təhsil, konsaltinq xid-
mətlərinin yanında aşağı faizli kredit və ya faizsiz kredit təmin edilməsi yolu ilə əmək
tələbinin artırılması təmin edilə bilər. Türkiyədə, xüsusilə işsizlik səbəbiylə sıx köç verən
xüsusi sektorun zəif olduğu, inkişaf fərqlərinin olduğu bölgələrdə tətbiq etməklə sosial-iqti-
sadi mühitin yaxşılaşması təmin edilə bilər.
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Abstract
tOOLS FOR ACtIvE EMPLOYMENt POLICY  

Balkaya Ceylan MUHAMMED
Ph.D. student Western University

Key words: employment, unemployment, active and passive policy of employment, labor
market, job creation programs 

The article adresses the issues of employment and unemployment in Turkey in the context
of globalization. The article examines the policy of active and passive employment, which
effectively influence the labor market. Among the active employment policy uses educational
programs, job placement and counseling services, job creation programs, financial support
for regional employment, business development, etc. we study the classification of tools for
active employment policy.

Резюме
СРЕДСТВА ПОЛИТИКИ АКТИВНОЙ ЗАНЯТОСТИ 

Балкая Джейлан мУХАммЕД
диссертант Университета “ Запад”

Ключевые слова: занятость,безработица, политика активной и пассивной заня -
тости, рынок труда, программы создания рабочих мест

В условиях глобализации в Турции для решения проблем занятости и безработицы
необходимо формирование национальной политики в области занятости. Моделью ре-
шения проблем безработицы и занятости необходимо уделять внимание средствам ак-
тивной политики занятости. В статье исследуется политика активной и пассивной
занятости, которые эффективно влияют на рынок труда.

Среди активной политики занятости используются образовательные программы,
трудоустройства и консультационные услуги, программы создания рабочих мест, фи-
нансовая поддержка в регионах рабочих мест, развитие предпринимательства и др. Ис-
следуется классификация средств политики активной занятости.
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ИмИТАцИОННАЯ мОДЕЛЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
ВыИГРыША НА ОСНОВЕ  ПЛАТЕЖНОЙ мАТРИцы 

Вaгиф KЕРИмОВ 
к.т.н., доц. АГУ нефти и Промышленности

Хusniyya  ПАШАЕВА
ассистент.  АГУнП    

Отзыв: доц. АГУНП, С. Гасымов
Ключевы слова: пространство стратегий, матрица выигрыша, теория игр, седловая

точка, чистые стратегии, смешанные стратегии, метод Брауна
Построенная модель позволяет прогнозировать выигрыш первого игрока используя

смешанные стратегии игроков. Вторым игроком может выступать природа, например
при исследовании прибыли  в зависимости от выращивания различных сельскохозяй-
ственных  культур.  

Введение. Предположим, на посевном участке запланировано вырастить одну из
сельскохозяйственных культур. Урожайность зависит в первую очередь от  погодных
условий. Пусть, стоимость  1 ц. растения с номером  i равна  bi. Предположим, по кли-
матической статистике региона известно, что данному региону  характерны 10 степеней
дождливости: (0; 0,1), (0,1;0,2),…,(0,9;1), которые характеризуют интервалы дождли-
вости от наименьшего – 0%, к наибольшему -100%. В общем случае интервалы можно
построить так: Введем параметр hij, который показывает урожайность i-й культуры при
погодных условиях  j.  Тогда  bihij –  прибыль от продажи культуры i при условии дожд-
ливости j. Введем обозначения  aij=bihij. В результате получим следующую матрицу:

Человека интересует выбор для посева такой культуры, при которой его прибыль
максимальна. По теории игр известно, что если матрица игры имеет седловую точку,
то то она является решением игры: 

(1)

При отсутствии такой точки, решение матричной игры анализируется в простран-
стве смешанных стратегий. Допустим, вероятность выбора  стратегии   i   первым иг-
роком равна     xi, вероятность выбора вторым игроком стратегии j   равна    yj.

В этом случае [1,2] средний выигрыш первого игрока составляет:

(2) 
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На практике для оценки параметров  xi, yj, как правило используется метод Брауна.
Построение смешанных стратегий. Прогнозирование выполняется на основе  кон-

цепции Брауна, согласно которой строится имитация игры по сценарию:
1. Первый игрок  выбирает свою стратегию по критерию гарантированного выиг-

рыша;
2. второй игрок   выбирает свою стратегию по критерию 〖min〗_j 〖max〗_i  a_ij,

чтобы обеспечить себе минимальный проигрыш. Игроки поочередно выполняют свои
«ходы». Справа от матрицы выигрыша строится дополнительный столбец и снизу до-
полнительная строка. От шага к шагу число дополнительных строк и столбцов возрас-
тает. Каждый раз выбранные строки - стратегии первого игрока, выбранные столбцы –
стратегии второго игрока отмечаются звездочками (*), по которым вычисляются сме-
шанные стратегии игроков ( 1 ).

Данный подход является стохастическим, оценка М (х,у) зависит от выбора пер-
вой строки и от числа ходов игроков, т.е. от продолжительности имитации к0.  

В результате стратегии игроков оцениваются по формулам:
для первого игрока:    

для второго игрока:

здесь ti , sj – числа повторений строки с номером i, столбца с номером  j, соот-
ветственно, при выполнении имитации.

Программирование метода Брауна. Были использованы следующие инфор-
мационные структуры:

Su (i) –  число выбора строки с номером i  первым игроком при проведении k0 ходов, 
Su*(i) – объем выигрыша первого игрока от применения стратегии  i  от начала до

текущего шага;
Se (j) – число выбора столбца  с номером j  вторым игроком при проведении k0 ходов,  
Se* (j) – объем проигрыша второго игрока от применения стратегии    j от начала до

текущего шага;
x(i) – частота выбора строки i первым игроком;
y(j) – частота выбора строки j вторым игроком;
M – объем выигрыша первого игрока.
1) Ввести    k0    и    ;
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6) идентификатору io присвоить произвольный элемент из  İ ;

17) Если   , то перейти  на шаг  8, иначе продолжить;

19) конец. 
Для выполнения эксперимента была использована следующая платежная матрица:

35    18    35     8      6      23      75
10       3    15     3     7      11      10
36      7    40     5    15     18      40
32    12    42    12     1     15      25
15      5    10      1     2       4      15
30      6    25      4    12     12     28

Результаты эксперимента приводятся в табл.1.
Сжатие платежной матрицы. Ссылясь на теоретические предпосылки можно со-

кратить число строк и (или) столбцов платежной матрицы. Одним из условий для сжа-
тия матрицы является выполнение условия: aij  akj, при произвольном значении j=
1,2,...,n; в этом случае строку с номером  i целесообразно уалить, поскольку она не
перспективна для первого игрока в сравнении со стратегией к. Поиск бесполезных
строк выполнялся по схеме: сначала первая строка сравнялась со всеми n-1 строками.
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При удалении одной строки выполняем n:=n-1,  при удалении двух строк n:=n-2, и т.д.,
затем вторая строка из оставшихся сранивается с 3-й, 4-й и т. д. n-й  cтроками. На сле-
дующем этапе аналогичным образом выполнялось удаление безполезных столбцов.
Идентификация таких столбцов выполнялось по неравенству: aij  aik, в этом случае
столбец  с номером  к целесообразно уалить, поскольку она не перспективна для вто-
рого игрока в сравнении со стратегией  i.

В результате удалялись строки с номерами 2  и  5, столбцы с номерами  1, 3   и  7. 
Таблица 1. Результаты применения вычислительного эксперимента 

в зависимости от шага  K0

После операции сжатия получена матрица: 
18      8       6      23 
7       5      15      18
12     12      1      15
6       4       12    12                                                                                                                                                          

Таблица 2. Результаты применения вычислительного эксперимента сжатой
матрицы в зависимости от шага  K0

Не трудно заметить, что данные столбцов   X(3) и  X(4) таблицы 1 соответствуют
данным столбцам  X(2) и X(3) таблицы 2. Идентичность содержимых соответствующих
столбцов показывает важность операции сжатия.

K0 М X(1) X(2) X(3) X(4) X(5) X(6)
10 8.36 0.30 0 0.5 0.2 0 0
20 8.31 0.15 0 0.45 0.4 0 0
30 8.304 0.1 0 0.567 0.333 0 0
40 8.295 0.075 0 0.475 0.45 0 0
50 8.31 0.06 0 0.48 0.46 0 0
60 8.307 0.05 0 0.5 0.45 0 0
70 8.313 0.043 0 0.514 0.443 0 0
80 8.314 0.038 0 0.513 0.45 0 0
90 8.318 0.033 0 0.522 0.444 0 0
100 8.319 0.03 0 0.5 0.47 0 0
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K0 M X(1) X(2) X(3) X(4) X(5) X(6)
10 8.44 0 0 0.6 0.4 0 0
20 8.37 0 0 0.55 0.45 0 0
30 8.35 0 0 0.5 0.5 0                0
10 8.324 0 0 0.575 0.425 0 0
50 8.342 0 0 0.54 0.46 0 0
60 8.338 0 0 0.517 0.483 0 0
70 8.34 0 0 0.557 0.443 0 0
80 8.338 0 0 0.513 0.487 0 0
90 8.343 0 0 0.544 0.456 0 0
100 8.326 0 0 0.55 0.45 0 0

K0 М X(1) X(2) X(3) X(4)
10 8.44 0 0.6 0.4 0
20 8.37 0 0.55 0.45 0
30 8.35 0 0.5 05 0
40 8.324 0 0.575 0.425 0
50 8.342 0 0.54 0.46 0
60 8.338 0 0.517 0.483 0
70 8.340 0 0.557 0.443 0
80 8.338 0 0.513 0.487 0
90 8.343 0 0.544 0.456 0
100 8.326 0 0.55 0.45 0



Расчеты по обеим матрицам выполнялись начиная со строки i0=1, поскольку
именно первая стратегия для первого игрока считается предпочтительным. Если не
начинать с этой строки, то что произойдет в результате? Для выяснения этого вопроса
выполнялся эксперимент при i0=2 . Результаты приводятся ниже.

Как видно по этой таблице, частота показателя   X(1), в отличие от таблицы1, не
равна нулю, однако возрастанием  K0, на каждом шаге эта частота приближается к
нулю. Полученный результат соответствует теоретическим предпосылкам.

Программирование выполнялось на языке  C++.

Таблица 3. Результаты применения вычислительного эксперимента 
в зависимости от шага  K0, при i0=2.
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K0 М X(1) X(2) X(3) X(4) X(5) X(6)
10 8.36 0.30 0 0.5 0.2 0 0
20 8.31 0.15 0 0.45 0.4 0 0
30 8.304 0.1 0 0.567 0.333 0 0
40 8.295 0.075 0 0.475 0.45 0 0
50 8.31 0.06 0 0.48 0.46 0 0
60 8.307 0.05 0 0.5 0.45 0 0
70 8.313 0.043 0 0.514 0.443 0 0
80 8.314 0.038 0 0.513 0.45 0 0
90 8.318 0.033 0 0.522 0.444 0 0
100 8.319 0.03 0 0.5 0.47 0 0



xalis strategiya, qarışıq strategiya, Braun üsulu
Məqalədə matrisli oyunlara gətirilən məsələyə, bunun analizinə və həll üsuluna

baxılmışdır. Kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatına aid məsələdə insan maksimum qazanc əldə
etmək istəyən şəxs qismində birinci oyunçu kimi, təbii amil olan havanın rütubətlilik dərəcəsi
isə insana qarşı duran ikinci oyunçu qismində iştirak edir.

Matrisli oyunun həllini sürətləndirən ən mühüm məsələlərdən biri ödəniş matrisindən hər
iki oyunçunun əlverişsiz strategiyalarının çıxarılmasıdır. Bu işi yerinə yetirmək üçün  sətir-
lərin bir-biri ilə, sonra sütunların bir-biri ilə cüt-cüt müqayisəsi aparılaraq uduş matrisi
sıxılmışdır. İlkin matrislə sıxılmadan sonra alınan matrislərin əsasında hesablama aparılmış
nəticələrin eyni olduğu hesablama eksperimenti ilə sübut olunmuşdur. Lakin sıxılmış matrislə
işləyən alqoritmin işi daha sürətlə yerinə yetirilmişdir. Matrisli oyunun xalis strategiyalar
fəzasında həlli olmadıqda oyunun qarışıq strategiyalar fəzasında həllini qiymətləndirmək
üçün Braun alqoritmindən istifadə olunmuş və nəzəri müddəalara uyğun eksperimental
nəticələr alınmışdır.

Abstract
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ON PAYMENt MAtRIx 
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Ph.D of technology, associate professor, Azerbaijan State University of Oil and Industry
Husniyya PASHAYEvA

assistent Azerbaijan State University of Oil and Industry

Key words: strategy space, the game matrix, games theory, the saddle-shaped dots, pure
strategy, mixed strategy, Brawn method

The article investigates the issue of matrix games, using a method of analysis and solution.
The human poses as the first player who wants maximum gain and the natural factor of hu-
midity because the second player as the advisory to the human in the problem concerning
agriculture.

One of the most important ways to accelerate the resolution of payment matrix is the re-
moval of inappropriate strategies for both players. The results of the matrix calculation on
the basis of the initial matrix calculation is proved to be the same as supposed before the ex-
periment.  If the game is pure strategy game, mixed matrix solution space strategy at Brawn
algorithm is used to evaluate the solution space with the provisions of the experimental and
theoretical results.
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РЕГИОНОВ АЗЕРБАЙДЖАНА
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д.ф.э. преподаватель Университета “Азербайджан”

Отзыв: к.э.н. Вусал Гасанов
Ключевые слова: региональная экономика, развитие экономики регионов, налого-

вое регулирование, налоговые льготы и скидки 
Введение. В условиях рыночной экономики решение проблем социально-экономи-

ческого развития создает необходимость проведения организации и регулирования эко-
номики по регионам. С этой точки зрения проводимые в республике все экономические
реформы тесно связаны с региональной экономикой. В последние годы проведение об-
основанной региональной политики, государственное регулирование и вопросы управ-
ления региональной экономикой с теоретико-методологической и практической точки
зрения приобретают все большую актуальность. Основной причиной является развитие
демократического общества в стране и усиление интеграционных процессов в мировую
экономическую систему. 

Основной обязанностью каждого независимого государства является подготовка
стратегии налоговой политики основанной на научной базе  исходя из национальных
интересов, определение концепции экономического развития и использование потен-
циала регионов для регулирования регионального развития. С данной точки зрения во-
просы налогового регулирования регионального развития являются актуальной темой. 

В последние годы в результате проводимых в Азербайджане успешных социально-
экономических реформ наряду с экономическим развитием страны, развилась и усо-
вершенствовалась бюджетная система. В условиях рыночных отношений государство
нуждается в оптимизации политики в области налоговой системы для регулирования
региональной экономики. После обретения независимости республики в налоговой си-
стеме, как и во всех остальных сферах экономики, были сделаны определенные шаги
в законодательстве, созданы законодательные, исполнительные и др. органы. 

Роль налогов в региональном развитии. Как известно, налоги имеют всесторон-
нее влияние на хозяйственную деятельность. значимость налогового регулирования с
экономической точки зрения состоит в целенаправленности и обоснованности любых
вмешательств в процесс воспроизводства. К налоговым методам используемым в ре-
гулировании в различных странах можно отнести: откладывание налоговых платежей,
налоговые каникулы, налоговые инвестиционные кредиты, налоговые амнистии, выбор
и определение налоговых ставок, уменьшение налоговой базы, устранение двойного
налогообложения в международных экономических отношениях и тд. 

Обычно на практике налоговое регулирование проводится в основном посредством
налоговых льгот и налоговых санкций. Применение этих методов в пропорциональной
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форме дает надежду на результативность налоговой политики. К налоговым льготам
можно отнести: ликвидирование авансовых платежей, отсрочка платежей по требова-
нию, освобождение определенных лиц от налогообложения, сокращение налоговых
ставок и тд. Одним из основных условий оптимизации налогового регулирования яв-
ляется сокращение отдельных (индивидуальных) льгот. 

Необходимость к применению в налоговом регулировании льгот и санкций обуслов-
лена социально-экономическими и политико-общественными изменениями. Общие
меры в налоговом регулировании обеспечивают учет этих изменений и обеспечивают
соответствующую реакцию на них. 

Основной целью налогового регулирования наряду с интересами государства в бюд-
жетно-налоговой сфере, является также обеспечение интересов налогоплательщиков
и достижение в стране процветания, и создание для этого соответствующих условий.
Регулирование налогообложения в комплексном понятии включает в себя следующее:
[1]:

- Деятельность по формированию денежно-финансовых фондов за счет налогов
сотрудников налоговых органов.

- Контроль налоговых сборов и деятельности налоговых органов.
Налоговое регулирование должно стимулировать экономическую активность пред-

принимателей и населения. Это находит свое решение посредством назначения опре-
деления налоговых ставок. В случае когда налоговые поступления недостаточны для
покрытия государственных расходов, происходит дефицит бюджета, что в свою оче-
редь приводит к инфляции. В результате покупательная способность денег уменьша-
ется, стоимость наличности населения и хозяйственных субъектов теряется. Если во
время финансирования дефицита бюджета, мобилизированные средства рационально
распределяются и как следствие приводят к экономическому росту, то инфляционные
процессы бывают краткосрочными. В обратном случае финансирование дефицита
бюджета приводит к дисбалансу и усилению инфляционных процессов. При налого-
вом регулировании наряду с налоговыми ставками используется и система налоговых
льгот. Льготы стимулируют важные для общества следущие виды деятельности [2, 3]:

- инвестиции в социальные сферы;
- вложения в охрану окружающей среды и благотворительность;
- производство новых продуктов и тд.
Как показывает практика результат налогообложения для предприятий наряду с на-

логовой нагрузкой, также зависит от их платежеспособности, уровня расходов, от обо-
рота капитала. Сферы деятельности в которых материальные расходы меньше, а
скорость оборачиваемости капитала больше, предприниматели за счет оборачиваемо-
сти наличных средств имеют больше возможностей уклонения от налогов (розничная
торговля, сфера услуг и тд.) и имеют более выгодное положение по сравнению с дру-
гими отраслями. 

Инструменты корректирующего налогового регулирования направляют предпри-
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нимательскую деятельность, инвестиции и рабочую силу в приоритетные сферы эко-
номики, обеспечивает равноправные интересы предпринимателей и государства, поз-
воляет уменьшить различия экономического развития областей и  в доходах населения.
К механизмам налогового регулирования регионов страны можно отнести следующее
[4, 5]:

- выявление обязанностей по стратегическим целям и их достижению;
- классификация и расстановка целей по  важности и рациональности решения со-

циально-экономических проблем и времени их достижения;
- выбор оптимального варианта налогового регулирования;
- поэтапное достижение целей.
В последние годы проводимые в Республике, для решения социально-экономиче-

ских проблем регионов, значимые меры стали причиной достижения успешных ре-
зультатов в региональном развитии. Производители сельскохозяйственной продукции
были освобождены от налогов, исключая Баку, в регионах была применена ставка упро-
щенного налога в 2%, принятое Кабинетом Министров решение об освобождении от
НДС и таможенных пошлин некоторых видов товаров и оборудования  создало благо-
приятные условия развития ненефтяного сектора, усиления государственной под-
держки, а также продвижения технологически направленных инвестиций посредством
экономии оборотных средств хозяйств и предприятий, выпуску конкурентоспособных
продукций, развития регионов посредством стимулирования в регионах со сформиро-
вавшимся сельским хозяйством  переработки и производства сельскохозяйственной
продукции, расширения экспорта в ненефтяном секторе [6].

Оптимизация налогового регулирования. Управление региональным регулиро-
ванием состоит из постановки стратегических целей и обеспечения всеми средствами
регулирования направленных на достижение целей. Для этого налоговое регулирова-
ние, денежно-кредитная политика, бюджетная и промышленная политика должно про-
водиться согласованно и пропорционально.  При этом принцип рациональности
налогообложения при различиях в доходности населения и экономического развития
регионах должен занимать более приоритетное положение.

Неравномерное распределение производительных сил в регионах создало резкие
различия в уровне социально-экономического развития. Таким образом, сосредоточе-
ние отраслей экономики, в частности инфраструктурных отраслей промышленности
на Апшеронском экономическом районе, наряду с его ускоренным развитием по отно-
шению к другим районам, привело к ассиметрии социально-экономического развития
в регионах. 

Сбор налогов в налоговой политике является и остается сложной задачей. Налоговые
поступления увеличиваются не за счет полной выплаты всех налогов, а в основном за
счет расширения налоговой базы.

В дополнение к этому для повышения рациональности налогового регулирования
необходимо создать систему прогнозирования, которая будет учитывать программы со-
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циально-экономического развития страны. В налоговом прогнозировании должен ис-
пользоваться положительный опыт зарубежных стран с учетом характеристик нацио-
нальной экономики.

Сложным в прогнозировании является учет среднестатистических налогоплатель-
щиков и будущих налогоплательщиков. Кроме того, сложным в прогнозировании
также является учет взаимовлияния и взаимозависимости различных субъектов нало-
гообложения. В развитых странах больше всего используются модели микроимитации
бюджетных поступлений. Преимущество таких методов заключается в том, что при
их применении используются реальные данные реальных налогоплательщиков. Ввиду
того, что такие данные являются коммерческой тайной, такие методы могут исполь-
зоваться лишь со стороны государственных органов. Микроимитация позволяет зара-
нее определить влияние изменения налогового законодательства на население и
компании. В данных моделях имеющиеся данные с учетом будущих изменений экс-
траполируются и расчитывается влияние будущих поступлений на налоговые макро-
экономические показатели. Те модели с учетом разных факторов могут применяться
на все виды налогов [1].

Как известно, в регулировании регионов посредством налогов важную роль играет
налогово-бюджетный баланс. Государственный бюджет является значимым средством
регулирования и управления экономикой. В формировании бюджета страны налоги
играют значимую роль. Посредством налогов происходит регулирование экономики.
Поэтому, была исследована бюджетная система Азербайджанской Республики, роль
налогов в регулировании развития регионов, а также возможности их пополнения  и
выявлены значимые теоретико-методологические и практические результаты.

Естественно, что изменение налоговых ставок должно носить конкретную цель.
Если сравнивать с 6-7 годами ранее, то можно увидеть, что количество налогов в
стране было сокращено с 14 до 9, снижены ставки налога на прибыль, НДС, налога с
дохода, а также упрощенного налога (исключая Баку). То есть происходил процесс
снижения налоговых ставок. Проблема налоговой нагрузки в Азербайджане приобрело
особую актуальность. Международный опыт показывает, что если начисляемые на-
логи с налогоплательщика составляют более 30-40% его дохода, то уровень экономи-
ческой активности снижается, уменьшаются объемы инвестиций вкладываемые в
страну [2; 3]. Если присмотреться, то можно заметить, что в последние годы налоговая
нагрузка в Азербайджане не превышает 20%. 

Заключение. Налоговое регулирование играет значимую роль в развитии отдель-
ных отраслей экономики, при рациональном использовании текущего потенциала и
возможностей, регионов Азербайджанской Республики, в еще большем расширении
деятельности производственных предприятий, в стимулировании производства экс-
портоориентированных продукций, в развитии местного предпринимательства.

Проводимые в стране социально-экономические изменения требуют формирования
гибкой налоговой системы в соответствии с требованиями рыночной экономики. Про-
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водимые в стране налоговые реформы должны опираться на следующие принципы:
- максимальное смягчение налоговых реформ;
- точность и ясность любых изменений в налоговом законодательстве для каждого

налогоплательщика;
- при проведении налоговых реформ, сверка с другими социально-экономическими

и политическими мерами (денежно-кредитной, внешне-экономической и др.);
- выявление пользы и его прогнозирование, перед любыми изменениями и поправ-

ками в налогах;
- любое проведение налоговых реформ должно соответствовать на концептуальные

основы налоговой системы страны, должно учитывать и обеспечивать рациональ-
ное развитие экономики, социально-экономические интересы населения и хозяй-
ствующих субъектов.

Таким образом, выбор приципа проведения налоговых реформ, не должен исходить
только из целей оптимизации налогообложения, но и от социально-экономических воз-
можностей реформ проводимых не только по стране, но и в регионах, и сбор налогов
должен проводиться в цивильном порядке. В конечном итоге налоговые реформы
должны обеспечить повышение рациональности экономики регионов и развития эко-
номики страны в целом. 

Государство должно быть заинтересовано не только в выполнении фискальной функ-
ции, но и обеспечения устойчивого экономического роста посредством повышения
предпринимательской активности. В целом система государственного регулирования
должна постоянно совершенствоваться в соответствии с изменениями в социальных и
экономических приоритетах. 

С этой целью необходимо уделить внимание нижеследующему: 
- Освобождение от налога на прибыль с юридических лиц занимающихся в регио-

нах переработкой используя местное сырье и природные ресурсы;
- Продолжение мер по снижению упрощенного налога в регионах страны и осво-

бождения от налогообложения с производителей сельскохозяйственной продукци;
- Совершенствование законодательной базы по налоговым скидкам и льготам для

фермеров с целью стимулирования выращивания и обработки стратегической
продукции.

Наряду со всем этим, правительство должно выдвинуть политику по либерализации
налоговой системы и содержанию в оптимальном состоянии налоговой нагрузки, под-
держивать внимание на изменениях в законодательстве с целью уменьшения в пер-
спективе налоговых ставок. 

Несмотря на проводимые меры в совершенствовании бюджетно-налоговой системы,
остаются еще определенные проблемы. Для решения данных проблем государство
должно принять некоторые экономические законы и создать эффектный фундамент для
регионального развития. Также государство должно вести единую бюджетно-налого-
вую политику, используя положительный опыт развитых стран, учитывая при этом на-
циональные интересы. 
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REGİONAL İNKİŞAFDA vERGİ tƏNZİMLƏNMƏSİNİN ROLU
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i.f.d., müəllim, Azərbaycan Universiteti

Açar sözlər: regional iqtisadiyyat, regionların iqtisadi inkişafı, vergi tənzimlənməsi, vergi
güzəştləri

Məqalədə regionlarda sahibkarların və əhalinin iqtisadi fəallığının stimullaşdırılmasının
vergi tənzimlənməsi məsələlərinin tədqiqi aparılmışdır. Müəllif regional inkişafın vergi tən -
zimlənməsi mexanizminin səmərəliliyinin yuk̈səldilməsi tədbirlərinin hazırlanmasında elmi
mənbə kimi istifadəsini nəzərdən keçirmişdir. Məqalədə regional inkişafda vergi tənzimlən-
məsinin stimullaşdırıcı rolunun artırılması istiqamətlərinin muə̈yyən edilməsi və elmi cəhət-
dən əsaslandırılması verilir.
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The article researches the questions of the tax regulation, stimulating economic activity
of businessmen and the population in regions. The author considers the role of tax regulation
in the  development of regions, and promotes scientifically well-founded offers on mainte-
nance of effective mechanisms. The article gives definition and a scientifically based direc-
tions on increase of the stimulating role of tax regulation of regional development.
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KOMMERSİYA BANKLARININ  İDARƏ EDİLMƏSİNİN 
tƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİNİN MEtODOLOJİ ƏSASLARI

Ayxan AYvAZLI
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Z.M. Bünyatov adına 

Şərqşünaslıq İnstitutunun dissertantı

Rəyçi: İqtisad üzrə elmlər doktoru, prof.  Dünyamalı Vəliyev
Açar sözlər: qloballaşma, bank sektoru, kommersiya bankları,  innovativ prinsiplər, iqti-

sadi islahatlar
Bazar münasibətləri və xüsusən qloballaşma şəraitində bank fəaliyyətinin problemlərinin

öyrənilməsi, daha da inkişaf etdirilməsi və təkmilləşdirilməsi həmişə aktualdır. Yeni iqtisadi
şəraitin tələblərinə müvafiq olaraq, aparılan iqtisadi islahatlar Türkiyə və  Azərbaycanda
bank fəaliyyətinin daha da təkmilləşdirilməsini, onların yeni müasir standartlara uyğunlaş-
ması üzrə innovativ prinsiplərə əsaslanaraq, mütəşəkkil şəkildə qurulmasını tələb edir.
Aparılan islahatlar nəinki Türkiyə və  Azərbaycanın bank sisteminin sabitliyini, həmçinin
dinamik inkişafının təmin edilməsi üçün əlverişli iqtisadi rəqabət şəraiti yaradır. 

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində bankların davranış ssenarisinin işlənib hazırlanmasında
proq nozlaşdırma, riyazi statistik metodlardan, həmçinin ekspert rəylərinə əsaslanan model-
lərdən istifadə olunur. Stabil iqtisadiyyat şəraitində mərkəzi banklar öz inkişaf strategiyalarını
bir qayda olaraq 5-10 il əvvəldən müəyyənləşdirir və iqtisadi konyukturadan asılı olaraq hər
il, yaxud hər rüb strategiyada dəyişikliklər edərək, onu həyata keçirirlər. Müəssisələrin
konyuktur sorğularının çoxillik tarixi Fransa Bankına məxsusdur. Sorğuda əsasən istehsal
və ticarət sahələrindəki müəssisələr əhatə olunur. Bunun əsasında standart ümumavropa
metodikası dayanır. Sorğularda qoyulmuş əlavə suallar müəssisələrin reytinqini nəinki təsər-
rüfat konyukturunun dəyişməsi əmsalı, habelə digər əsaslar üzrə də müəyyənləşdirməyə
imkan verir. Fransa Bankı maliyyə müəssisələri, kreditlər və yığımlar üzrə monitorinq
tədqiqatlarını hər ay aparırdı. Lakin 1993-cü ildən başlayaraq monitorinq tədqiqatları hər
rüb yerinə yetirilir. Sorğuların məqsədi bir tərəfdən kredit müəssisələrinin kreditləşmə və
yığım sferasında, digər tərəfdən isə onların kontragentlərinin maliyyə davranışlarının
təhlilidir. Kredit müəssisələri nəinki onların öz xüsusi iqtisadi davranışları nöqteyi-
nəzərindən, həmçinin müəssisələrin və fiziki şəxslərin iqtisadi davranışlarına onlar tərəfindən
verilən qiymətləndirmə baxımından da sorğuya cəlb edilirlər. 

Sorğular nəticəsində fiziki şəxslər üçün daha cəlbedici yığım növləri, habelə sərt rəqabət
şəraitində bu və ya digər maliyyə agentləri tərəfindən uzunmüddətli əmanətlərin cəlb
edilməsi üzrə proqnozlar müəyyənləşdirilir. Tədqiqatların nəticələri həm bütövlükdə ölkə,
həm də ayrı-ayrı regionlar üzrə rəsmi rəqəm və şərhlər şəklində təqdim olunur. Sualların ək-
səriyyəti əvvəlki inkişafın qiymətləndirilməsinə və kapitalın yerləşdirilməsi proqnozuna
yönəldilir. Bu tədqiqatlarda mərkəzi yerlərdən birini kredit müəssisələri üçün müəssisələrin
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reytinqinin qurulması tutur. Fransa Bankı məlumat bazasına daxil edilmiş fiziki və hüquqi
şəxslərə “üç işarəli ranq” təsis edir. Təsis edilən ranq, müstəsna olaraq Fransa Bankına icazə
verilmiş informasiyaların toplanılması əsasında müəyyən edilir. Eyni zamanda bu ranq
qiymətləndirmənin ümumi ifadəsi kimi çıxış edir. Müəssisələrin reytinqinin formalaşması
real sektorda resursların yerləşdirilməsi zamanı, bank resurslarının qiymətləndirilməsi üçün
zəruridir. Reytinq həmçinin bütün müəssisələrin qruplaşdırılması aləti olub, makroiqtisadi
təhlil və istehsalın inkişafının proqnozlaşdırılması üçün də zəruridir. Qeyri-maliyyə
agentlərinə təsis olunan reytinq, bir neçə meyarlar əsasında formalaşdırılır. Bunlar işgüzar
fəallığın səviyyəsi, müəssisənin kredit alıcısı kimi qiymətləndirilməsi, ödəniş qabiliyyətinin
səviyyəsi, transparentlik (şəffaflıq) səviyyəsi və rəhbərliyə olan ictimai inamın səviyyəsidir. 

Kredit alıcılarının qiymətləndirilməsində aşağıdakı meyarlar nəzərdən keçirilir:– müəs-
sisənin maliyyə vəziyyətinin və rentabelliyinin təhlili. Burada bir sıra fəaliyyət növlərinin
spesifik xasiyyəti, eləcə də qeyri-tipik sektorların xüsusiyyətləri də nəzərə alınır;-müəssisə
rəhbərlərinin, səhmdarların və törəmə müəssisələrin qiymətləndirilməsi;– ödənişlərdən tam
və ya qismən imtina olunma faktları [1,s.15]. 

Bir sıra müəssisələr əhəmiyyətli qiymət əvəzinə, “identifikasiya kodu” alırlar. Kredit
alıcısının qiymətləndirilməsindən asılı olaraq, müəssisələr 5 qrupa bölünürlər. Kredit
alıcılarının bu və ya digər qrupa aid edilməsini məlumat bazası modulunda tapmaq
mümkündür ki, bunun da bir və bir neçə səbəbi ola bilər: mühasibat balansı, mənfəət və zərər-
lər hesabı, ödənişlərdən qismən və ya tam imtina halları, xüsusi kapitalın həcminin azalması,
müəssisənin fəaliyyət göstərdiyi iqtisadi mühit, məhkəmə halları [2,s.151]. 

Müəssisələr ödəniş qabiliyyətinin qiymətləndirilməsindən asılı olaraq, üç qrupa bölünürlər:
– müəssisələr son altı ay ərzində müntəzəm olaraq ödənişlərini həyata keçirirlər; – müəssisələr
pul vəsaitlərinə ehtiyac hiss etmirlər və onlara kredit verilməsində şübhələrə heç bir əsas yox-
dur; – ödənişlərdən qismən və ya tam imtina edən müəssisələr, hansı ki, onların ödəniş qa-
biliyyəti təhlükə altındadır. Müəssisələrin maliyyə vəziyyətinin şəffaflığı göstəricisi, öz
kreditorları ilə informasiya mübadiləsi edən müəssisələr üçün təsis edilir. Yəni son bir il
ərzində müəssisə maliyyə vəziyyətini müzakirə etmək üçün öz kreditorları ilə müntəzəm
görüşməlidir. 

Müəssisənin reytinqinin formalaşması üçün meyarlar sisteminə – maliyyə vəziyyətinin
qiymətləndirilməsi (kredit qabiliyyəti və ödəniş qabiliyyəti), istehsal fəaliyyətinin miqyası
və rəhbərin ictimai vəziyyətinin qiymətləndirilməsi daxil edilir. Bu zaman xüsusi olaraq
müəssisənin informasiya şəffaflığına daha çox diqqət yetirilir. Təcrübə göstərir ki, müəssisələr
ciddi maliyyə çətinlikləri hiss edən kimi özləri haqqında informasiyanı bağlayırlar. Müəs-
sisələrin onların reytinqindən asılı olaraq qruplaşdırılması, real sektorda maliyyə vəziyyətinin
strukturuna baxmağa, onun resurs bazarını, kreditlərə olan tələbini, kredit və maliyyə
risklərini təhlil etməyə imkan verir [3,s.21].

İqtisadi inkişafın proqnozlaşdırılmasında bank qiymətləndirilməsinin istifadə imkanlarını
araşdırmaq üçün aşağıdakı parametrlərdən istifadə edilir: – inflyasiya gözləmələri; – əhalinin
yığımlara meyililiyi; – fyuçers sövdələşmələrinin kursu; – xarici ticarət dövriyyəsi; – in-
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vestisiya gözləmələri; – real sektorun gəlirləri. Bütün göstəricilər tətbiq olunan proseslərin
özünəməxsus ölçüləri hesab edilsələr də, lakin mütləq mənada reprezentativ iddiaçı rolunda
çıxış edə bilməzlər. Ancaq bununla belə qeyd olunan göstəricilər bir neçə on illiklərdir ki,
beynəlxalq təcrübədə müvəffəqiyyətlə istifadə edilirlər. 

Maliyyə bazarının təhlili, inflyasiya gözləmələri ilə milli valyutanın məzənnəsinin, habelə
REPO və SwOP sövdələşmələri üzrə kredit stavkalarının dəyişmələri arasındakı müqa -
yisələri özündə birləşdirir. Ticarət həcmləri və kurs dəyişmələri haqqında birja informasiyası
konkret iqtisadi agentlərin davranışı ilə tam əlaqədar deyildir. Bu səbəbdən də bank sorğuları
vasitəsi ilə əldə olunan əlavə informasiya arbitraj sövdələşmələrinin iqtisadi konyukturaya
təsirini ölçüb-biçməyə imkan verir. Bir neçə il ərzində bank qiymətləndirilmələrinin dinamik
sıralarının yığılması, növbəti qısamüddətli dövrdə iqtisadi və maliyyə konyukturunda baş
verə biləcək dəyişiklikləri ehtimal səviyyəsində interpretasiya etməyə şərait yaradır. Əhalinin
yığımlara meyililiyi operativ bank qiymətləndirilməsi ilə müqayisə oluna bilər. Bu göstərici
hesablaşma göstəricisi olub, gəlirlərdə yığımların xüsusi çəkisini faizlə ifadə edir və əhalidən
cəlb olunmuş vəsaitlərin həcminin dəyişməsi kimi xarakterizə olunur [4,s.11]. 

İnvestisiya aktivliyi iqtisadi inkişafın başlıca göstəricilərindən biridir. Təcrübədən
məlumdur ki, real sektoru kreditləşdirən bankların çəkisinin artımı, birbaşa investisiyaların
artımına müvafiq olmalıdır. Bu göstərici gələcəkdə də üst-üstə düşməli, real sektorun kre -
ditləşməsində bank qiymətləndirməsinin artımı birbaşa investisiyaların həcmini artırmalıdır.
Real sektorda gəlirlərin artımı ümumi iqtisadi konyukturanı xarakterizə edən göstəricilərdən
biridir. Burada əsas məsələ, müəssisələrin maliyyə vəziyyətinin yaxşılaşması, xüsusilə də
mənfəətlə işləyən müəssisələrin çəkisinin artımı dinamikasında baş verən dəyişikliklərlə
əlaqədardır. Xarici ticarət dövriyyəsində isə bank qiymətləndirməsinin əsas meyarı, idxal-
ixrac əməliyyatlarının bank kreditləşməsi və ixrac hasilatı ilə real əməliyyatların vəziyyəti
hesab edilir [5,s.55].

Bank fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsinin əsas istiqamətləri - hər bir müstəqil iqtisadiyyatın
real ünsürlərindən biri olan bank sisteminin, səlis idarə olunan bank sferasına ehtiyac vardır.
Dəqiq idarə olunan bank sistemi müəyyən mənada real iqtisadiyyatın barometridir. Məhz
bu baxımdan inzibati amirlik idarəetmə metodlarından, təsərrüfatçılığın yeni iqtisadi metod-
larına keçildiyi bütün ölkələrdə bank sisteminin idarə olunması mexanizminin təkmil-
ləşdirilməsinə xüsusi yer verilməlidir. İstehsal münasibətlərinin dinamizminin yüksək
səviyyəsi, əmtəə-pul-bazar münasibətlərinin formalaşmasına xüsusi diqqət, müasir pul-kredit
siyasətinin və bank işinin idarə olunması üzrə dəqiq taktika və strategiyanın işlənilib hazır-
lanmasını zəruri edir [6, s.115].

İnflyasiya prosesi, iqtisadiyyatın “dollarlaşma” səviyyəsinin artması, istehsalın rentabel-
liyinin artımına xidmət etməyən dövlət dotasiyaları, investisiyaların aşağı səmərəliliyi və s.
kimi neqativ meyillər bir daha hələ də ölkənin (Azərbaycan) bank sisteminin tam səviyyədə
makro və mikroiqtisadi proseslərin tənzimlənməsi funksiyalarının dolğun yerinə yeti -
rilmədiyini göstərsə da artıq müvafiq strukturlar tərəfindən bu sahədə konkret tədbirlər
görülür.  Müasir təhlil göstərir ki, pul-kredit siyasətində təşkilati iqtisadi problemlərin həlli,
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kredit qoyuluşlarının səviyyəsindən, bank kapitalının təmərküzləşməsindən, kreditlər və de-
pozitlər üzrə orta faiz dərəcəsinin dəyişməsindən, resursların cəlb edilməsi qabiliyyətindən
və bir çox parametrlərdən birbaşa asılıdır [7,s.31].  Ötən illər ərzində bir tərəfdən bankların
iriləşməsi və birləşməsi prosesi getmiş, digər tərəfdən isə bir sıra zəif kapitallaşan banklar
bağlanılmışdır. Bu istiqamətdə görülən işlər kimi bankların məcmu kapitalına olan minimum
tələbin miqdarı Mərkəzi Bank tərəfindən artırılmışdır. Belə ki, Azərbaycan Respublikası
Mərkəzin Bankının İdarə Heyətinin 23 dekabr 2005-ci il tarixli protokol qərarı ilə “Banklar
haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu”nun tələbinə uyğun olaraq fəaliyyətdə olan bank -
lar üçün məcmu kapitalın minimum miqdarına (xarici bankların yerli filialları üçün məcmu
kapitala bərabər tutulmuş vəsaitin minimum miqdarına) qarşı tələbləri 01 iyul 2007-ci il ta -
rixdən 10 milyon manat kimi müəyyən edilmişdir. Özəl bankların konsolidasiya olunması,
kapitallaşması və digər tədbirlər hesabına onların sağlamlaşdırılması istiqamətində müəyyən
tədbirlər görülmüşdür [8,s.41].  Bank sferasında sağlam rəqabət proseslərini gücləndirmək
məqsədilə xarici kapitalın yerli bank sistemində iştirak rejimi daha da liberallaşdırılmışdır.
Adekvat pul-kredit siyasəti probleminin araşdırılması nəticəsində gəldiyimiz qənaət bundan
ibarətdir ki, bu siyasət ən ümumi şəkildə mötədil inflyasiya və real sektorun in-
vestisiyalaşdırılması tədbirləri nəticəsində formalaşmalıdır. Müasir şəraitdə prioritet, əvvəla
istehsalı stimullaşdıran faiz siyasətindən, ikincisi Mərkəzi Bankın açıq bazar əməliyyatlarında
iştirakının genişləndirilməsindən, üçüncüsü isə pul tədavülünün cari tənzimlənməsi üçün,
məcburi ehtiyatların rolunun artırılmasından ibarət olmalıdır. İnflyasiya tempi nəzərə alın-
maqla kreditlər üzrə orta faiz dərəcələrinin bir qədər azalmasına baxmayaraq, onlar hələ də
sahibkarlar üçün əlverişli səviyyədə deyildir. Faiz dərəcələrinin yuxarı olması ilk növbədə
kredit bazarında təklifin tələbdən az, cəlb olunmuş vəsaitlərin maya dəyərinin yüksək, xarici
maliyyə mənbələrinin məhdud olması, həmçinin kredit əməliyyatları üzrə bank marjasının
yüksək olması ilə izah olunur.
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The global changes going in the world gave way to the innovative changes in financial
institutions and it resulted in the accelerated development of bank sector to meet modern
requirements.

Therefore, the research on the development of bank sectors activity in market economy,
especially in the context of globalization is still important.
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Глобальные изменение, происходящие в мире, открыли путь к инновационным из-
менениям, в финансовых институтах, являющихся одним из основных механизмов
информационной экономики, оказывали значительное влияние ускоренному развитию
банковского сектора и  их специализацию в соответствии современным требованям. 

Поэтому, изучение проблем, развитие и совершенствование банковской деятельно-
сти в условиях рыночной экономики и особенно в условиях глобализации, всегда яв-
ляется актуальным. 
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Проводимые экономические реформы, в соответствии с требованиями новых эко-
номических условий требуют совершенствование банковской деятельности в Турции
и Азербайджане, приведение их деятельности современным стандартам в свете инно-
вативных принципов. Проводимые реформы обеспечивает, не только стабильность бан-
ковской системы, но и также создает благополучные конкурентные условия для их
динамичного развития. 
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maliyyə böhranları, 1997-ci il Asiya böhranı, 2007-2008-ci illər qlobal maliyyə böhranı 
Giriş. XXI əsr tarixə keyfiyyətcə yeni bir mərhələyə yüksələn qloballaşma əsri kimi daxil

olmuşdur. İqtisadi, siyasi və mədəni-mənəvi proseslərdə özünü göstərən dərin qloballaşma
təmayülü iqtisadi qloballaşmada daha böyük sıçrayışla gedir. Təsadüfi deyildir ki, artıq
siyasət getdikcə daha çox iqtisadiləşmişdir. İqtisadi qloballaşma isə iqtisadiyyatın, yalnız
beynəlmiləlləşməsi demək deyildir, həmin prosesin yeni və yüksək mərhələsidir. Qlobal-
laşma digər sahələrdə olduğu kimi iqtisadiyyata da yüksək inkişafla yanaşı, həm də mənfi
nəticələrə gətirib çıxarır.

Son dövrlərdə dünya iqtisadiyyatında, xüsusən maliyyə - valyuta bazarlarında baş verən
proseslər - qlobal spekyulativ kapital axınları və köpüklərin yaranması və bunlarla əlaqəli
olan Asiya maliyyə böhranı (1997-1998), Rusiya defoltu (1998), son qlobal maliyyə böhranı
(2008) və  müxtəlif ölkələrdə xarici iqtisadi fəaliyyət sahəsində aparılan liberallaşdırmanın
həm müsbət, həm də neqativ təcrübələri (məsələn Argentina böhranı - (2001-2002), habelə
qloballaşmanın böhran fazasına daxil olması barədə səslənən fikirlər qlobal maliyyə-iqtisadi
inteqrasiya prosesinin heç də rahat olmadığını göstərir. 

Dünya iqtisadiyyatı son onilliklərdə nəzərə çarpacaq dərəcədə inteqrasiya olunub. Dünya
ölkələri də bir-biri ilə sıx qarşılıqlı əlaqədə olub, dünya iqtisadiyyatının tərkib hissəsi kimi
müəyyən istiqamətlərdə dünya iqtisadiyyatı ilə inteqrasiyadadır və beynəlxalq aləmdə baş
verən iqtisadi-siyasi tendensiyalar, xüsusilə böyük dövlətlərin iqtisadi-siyasi həyatında baş
verən dəyişikliklər digər ölkələrə də öz təsirini göstərir. Digər tərəfdən, dünya konyuk-
turasındakı dəyişmələrlə birlikdə kompüter sahəsindəki sürətli inkişaf nəticəsində artan in-
teqrasiya, bir bölgədə yaşanan böhranın digər ölkələrə təsirinin daha sürətlə artmasına səbəb
olur.

Bu araşdırmada əsas məqsəd dünya iqtisadiyyatı və milli dövlətlərin maliyyə sistemində
aparıcı rola malik olan Beynəlxalq Valyuta Fondunun (BVF) 1997-2010-cu illər arasında
baş verən iki qlobal maliyyə böhranı ərəfəsi, maliyyə böhranları dövrü və ondan sonrakı
dövrdəki fəaliyyətini araşdırmaqla qlobal maliyyə böhranları ərəfəsi və böhranlar dövründə
bu böhranların qarşısını almaq üçün gördüyü tədbirlər, bu tədbirlərin böhranların qarşısının
alınmasında oynadığı rolunu araşdırmaq və nəyə görə BVF-nin yenidən bu cür böhranların
baş verməsinin qarşısını ala bilməməsini aşkara çıxarmaqdır.
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İqtisadi qloballaşma və maliyyə böhranları
İqtisadi qloballaşmanın təsirləri haqqında elmi ədəbiyyatda uzun müddətdən bəri davam

edən müzakirələr aparılmaqdadır. Təbiidir ki, müxtəlif iqtisadçılar, hansı “pəncərədən”
baxdıqlarından asılı olaraq, qloballaşmanın ya xeyrinə, ya da əleyhinə mövqelər ortaya
qoyurlar. Bu gün çox az iqtisadçı uzun müddətdə ticarətin sərbəstləşdirilməsinə və birbaşa
xarici investisiyalar nəticəsində istehsalın sərbəstləşməsinə qarşıdır. Əsasən qızğın
mübahisələr beynəlxalq kapital hərəkətlərinin sərbəstləşdirilməsi mövzusu ətrafında toplan-
mışdır.

İqtisadi sərhədlərin getdikcə ortadan qalxdığı bir dünyada, milli dövlətlərin iqtisadi həyata
himayəçi (proteksionist) və keyfi müdaxilələri iqtisadi baxımdan bir məna kəsb edirmi?
Bunun üçün dünyada 4 fərqli faktordakı dəyişmələri incələmək lazımdır:

Birincisi, inkişaf etmiş ölkələrin kapital bazarında investisiya üçün ifrat miqdarda kapital
ehtiyatları mövcuddur. Məsələn, Yaponiya 10 trilyon dollarlıq bir kapital ehtiyatına malikdir.
Əsas məsələ bu kapitalın olduğu ölkələrdə yetərincə investisiya fürsətinin olmamasıdır. Ona
görə də bunu başqa ölkələrdə dəyərləndirmək üçün müxtəlif mexanizmlər ortaya atılır.

İkincisi, sənayelərin on il öncəsi ilə müqayisədə daha da qlobal hala gəlməsidir. Bu gün
Amerika və Avropa şirkətləri Çin və Hindistana öz gələcəklərini orada gördüklərinə görə
gedirlər. Hissələrinin 80 faizi idxala dayanan bir amerikan məhsulunun sadəcə bu ölkəyə
mənsub olması da mübahisəlidir.

Üçüncüsü, inkişaf edən informasiya texnologiyası firmanın, hər ölkədə ayrı bir müəssisə
qurmadan, dünyanın istənilən yerində işlərini yürüdə bilməsini təmin edir.

Dördüncüsü isə istehlakçıların zövq və davranışlarının da qlobal hala gəlməsidir. Milli
hökumətlərin yerli malların satın alınmasıyla bağlı çağırışları da daha diqqətə alınmır və is-
tehlakçılar getdikcə haradan gəlirsə-gəlsin daha keyfiyyətli, eyni zamanda ucuz mal və xidmət
tələb edirlər.

Son illərdə Dünya Beynəlxalq Valyuta Fondu (BVF) və Dünya Bankının fəaliyyətinə yönə-
lik tənqidlər güclənmişdir. Xüsusilə Amerikada bu təşkilatlara soyuq münasibət bəsləyən
cumhuriyyətçilərin iqtidara gəlməsi ilə birlikdə tənqidlərin dozası da yüksəlmiş oldu. Bu
yaxınlarda ABŞ Konqresinin Ortaq İqtisad Komitəsində təşkil olunan toplantıda da, BVF və
Dünya Bankının fəaliyyətləri ciddi tənqid hədəfi oldu.

Ümumiyyətlə bu vaxta qədər BVF-yə yönəldilən tənqidləri üç əsas başlıq altında cəm-
ləşdirmək mümkündür:

Birincisi, kredit ala bilmək üçün üzv ölkələr BVF-nin irəli sürdüyü şərtləri yerinə yetir-
məlidirlər. Həmin şərtlərin üzv ölkələrin problemlərinə bir mənada müdaxilə xüsusiyyəti
daşıması, bu ölkələrdə hər zaman ciddi mübahisələr predmeti olmuşdur. 

İkincisi, BVF bir çox ölkələrin problemlərinin oxşarlığından çıxış edərək standart təkliflər
irəli sürür. Lakin problemlər nə qədər bir-birinə bənzəsə də yerli şərtləri nəzərə almadan hə -
yata keçirilən proqramlarla ciddi nəticələr əldə etmək mümkün deyil. Argentina başda ol-
maqla, Latın Amerikası ölkələrində və Türkiyədə tətbiq olunan proqramlar buna sübut kimi
göstərilir.
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Üçüncüsü, BVF bu gün də beynəlxalq pul sisteminin tənzimlənməsindən səlahiyyətli
olan əsas təşkilat xüsusiyyətini daşıyır və beynəlxalq pul münasibətlərinin sistemli və uyum
içərisində inkişafını nəzarət altında saxlamaq onun əsas vəzifələrindən biridir. Ona görə də
bir böhran ortaya çıxdığı zaman ilk tənqid hədəfi BVF olur.

Dünya iqtisadi böhranlarına nəzər saldığımız zaman əksəriyyətinin neft qiymətlərindəki
sıçramalarla müşayiət olunduğunu, ya da birbaşa bu sıçramaların nəticəsində ortaya
çıxdığının şahidi oluruq. Bu baxımdan, 2001‐ci ildən bu tərəfə neft qiymətlərinin 3 dəfədən
çox bahalaşması növbəti qlobal iqtisadi böhranının baş verəcəyi və ya baş verməli olduğu
ehtimalını ortaya çıxarmaqdadır. Amma bu illər ərzindəki dünya iqtisadiyyatının konyuktu-
runa baxdığımız zaman qlobal ÜDM (ümumi daxili məhsul) kifayət dərəcədə artmış, infl -
yasiya isə özünü daha təmkinli aparmışdır.

Yeni iqtisadiyyatın əlamətləri dünya birjalarında daha yaxşı hiss olunmaqdadır. 10 il bun-
dan əvvəl dünyanın ən böyük bazar dəyərinə malik 20 şirkətinin arasında informasiya
sahəsində fəaliyyət göstərən 2-3 şirkət var idi. Bu gün isə tamamən fərqli vəziyyət yaranıb.
İndi artıq bu siyahının başında “Microsoft”, “İntel”, “Oracle” kimi yeni iqtisadiyyatın əsas
şirkətləri yerləşib və 20 ən böyük dəyərə malik şirkətlərin 17-si informasiya sahəsində
fəaliyyət göstərən şirkətlərdir.

Dünya sürətlə yeni iqtisadiyyatın qanunlarına uyğunlaşır və şirkətlər bu istiqamətdə
özlərini yeniləyirlər. Artıq rəqiblərindən bir addım önə keçmək üçün şirkətlər informasiyanın
əldə edilməsi, emalı və ötürülməsi ilə daha sıx əlaqədə olmalıdır.

Beynəlxalq valyuta Fondunun (BvF) maliyyə böhranlarının 
qarşısını alma tədbirləri
1997-1998-ci illərdə Asiya Böhranın mənfi nəticələrinin aradan qaldırılmasında və eləcə

də, 2007-ci ildə ABŞ-da “mortgage” (əmlak) kreditləri sahəsində böhranın yaranması ilə
başlayan və hal-hazırda davam etməkdə olan dünya iqtisadi böhranının ağır nəticələrinin
qarşısının alınmasında əsas öhdəlik dünya iqtisadiyyatında dövlətlərin əlaqələrinin tənzim-
lənməsində başlıca rola malik olan beynəlxalq maliyyə institutlarının üzərinə düşür. Bu işdə
başlıca yeri BVF tutur. Belə ki, BVF-nin əsas məqsədi beynəlxalq valyuta əməkdaşlığının
stimullaşdırılması, beynəlxalq ticarətin tarazlaşdırılmış inkişafına köməklik edilməsi, üzv
ölkələrin tədiyyə balanslarında kəsrin aradan qaldırılmasında və valyuta kurslarının stabil-
liyinə nail olunmasına yardım göstərilməsidir. Bundan əlavə, maliyyə böhranları zamanı
BVF-nin bu böhranın təsirinin aradan qaldırılmasında ayırdığı kreditlər də əvəzolunmazdır.

İkinci Dünya müharibəsindən sonrakı onilliklər ərzində dünya iqtisadiyyatında və val -
yuta-maliyyə sistemində rifah halının yaxşılaşdırılmasında BVF-nin əvəzedilməz rolu ol-
muşdur. 1997-ci ildə Cənub Şərqi Asiya böhranının (Tailand, Filippin, İndoneziya, Cənubi
Koreya və s.) baş verməsi bu region ölkələrinə böyük vəsait yatıran sənaye dövlətləri üçün
həyəcan siqnalı oldu. Onların buradan neft, xammal və digər malların idxalına ehtiyacı var
idi. Bu baxımdan həmin dövlətlər böhranın aradan qaldırılmasına xidmət etməyə hazır idilər.
Böhranın kəskinliyi bir ildən sonra səngidi və əsas iqtisadi göstəricilər yaxşılaşdı. Buna
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səbəb BVF və Qərbin inkişaf etmiş ölkələrinin maliyyə yardımı oldu və bu proses digər
ölkələrin bankları və digər beynəlxalq təşkilatların köməyi ilə baş verdi. 2007-ci ildə dünya
iqtisadiyyatında daha bir maliyyə böhranı başladı. Əvvəlki böhranların əsas səbəbi valyuta
sistemində yaranan problemlərlə əlaqədar idisə, sonuncu maliyyə böhranının əsasında bank
sektorunda yaranan problemlər dayanır. Bütün bunlar dünya iqtisadçı və siyəsətçilərini
yenidən düşündürməyə başladı və bu böhrandan çıxış yolları axtarılır. Hətta, bu böhranın
dünya iqtisadiyyatına 1929-1933-cü illərdə olan “Böyük Durğunluq” dövrü qədər dağıdıcı
təsir gücünə malik olduğunu deyənlər də az deyil.

1997-ci ildə investorların Çənub-Şərqi Asiya ölkələrindən gedişi baş vermiş, Asiya böhranı
isə yaxın tarixin miqyaslı böhranları sırasındadır. Onun nəticəsində dünya ÜDM-i 2 trilyon dol-
lar azaldılmışdır. Asiya böhranı ilə yanaşı 1997-ci ildə Rusiyada da iqtisadi böhran tuğyan et-
mişdir. Bu böhran müasir Rusiya tarixində ən ağır fəsadlı iqtisadi böhranlardan biri olmuşdur.

BVF-nin kreditləşmə həcminin 250 mln. ABŞ dolları həcmində müəyyənləşdirilməsinə
baxmayaraq, 2008-ci ilin iqtisadi böhranından sonra bu məbləğ 750 mln. dollara çat-
dırılmışdır. 1997-1998-ci illərdəki Asiya maliyyə böhranı zamanı BVF qəti tədbirlər görərək
Cənubi Koreyaya öz ehtiyatlarını möhkəmlətməkdə kömək etdi. BVF böhranın aradan
qaldırılmasında iqtisadi islahatlar aparmaq, maliyyə və korporasiya sektorlarının strukturunu
dəyişdirmək, iqtisadi tənəzzülün qarşısını almaq üçün həmin ölkəyə 21 milyard ABŞ dolları
verəcəyini öhdəsinə götürdü. 4 il ərzində Cənubi Koreya bu kreditləri qaytarmaq, eyni za-
manda öz ehtiyatlarını bərpa etmək məqsədilə iqtisadiyyatda yetərincə yüksəlişə nail oldu.
BVF-nin kredit proqramından istifadə etməklə Türkiyə də dərin böhrandan çıxa bildi. Bu il-
lərdə BVF İndoneziya, Filippin, Tayland kimi bir sıra ölkələrə də böyük məbləğdə kreditlər
verdi. 2008-ci ilin dərin iqtisadi böhranından BVF bir neçə ölkəyə kreditlər vermiş və böhran-
dan çıxmaqda onlara kömək göstərmişdir. 2008-2009-cu illərdə fondun kreditlərindən Er-
mənistan, Gürcüstan, Macarıstan, İslandiya, Latviya, Pakistan, Belarus, Ukrayna və bir sıra
digər ölkələr də istifadə etmişdir.

Cədvəl 1. Qlobal maliyyə böhranları dövründə BvF tərəfindən verilən əsas kredit
və istiqrazlar
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2008-ci ildə başlanmış qlobal maliyyə böhranı bir çox dövlətlərin maliyyə həyatına
sarsıdıcı zərbə vurmuş və dünya maliyyə sisteminin qeyri-sabitliyini artırmışdır. Bu böhranın
aradan qaldırılması üçün 2009-cu il aprelin 1-də Londonda keçirilmiş 20-liyin görüşü
nəticəsində ölkə liderləri böhrana qarşı mübarizənin 6 əsas istiqamətini müəyyən etmiş və
1,5 il ərzində 5 trilyon dollar həcmində vəsaitin ayrılması barədə razılığa gəlmişdilər.
Ayrılmış 5 trilyon dollardan 1,1 trilyon dollarının (təqribən beşdə biri) BVF və digər maliyyə
institutlarına verilməsi nəzərdə tutulur. BVF-ə ayrılmış 1,1 trilyon dollardan 750 milyard
dollarının kreditləşmə prosesinin bərpasına, iqtisadi artımın təmin edilməsinə və yeni iş yer-
lərin açılmasına, o cümlədən 250 milyard dolların ölkələrin tədiyyə balanslarının tənzim-
lənməsinə yönəldilməsi nəzərdə tutulur. Böhrana qarşı tədbirlərin görülməsi və vəsaitlərin
ayrılması belə deməyə əsas verir ki, tezliklə dünya iqtisadiyyatında artım 4 faiz səviyyəsində
olacaq.

BVF-nin antiböhran tədbirləri kimi aşağıdakılar nəzərdə tutulmuşdur:
 BVF ehtiyatlarının artırılması və böhrandan ən çox əziyyət çəkmiş ölkələrə yardım

edilməsi;
 “Vergi oazislərə” qarşı mübarizə;
 Müflis olmuş şirkətlərin və bankların rəhbərliyinə bonus ödəmələrinin tənzimlənməsi;
 Ölkələr səviyyəsində stimullaşdırıcı tədbirlər;
 Maliyyə bazarları nəzarətinin gücləndirilməsi;
 Milli iqtisadiyyatların sabitliyinin təmin edilməsi. 
BVF  bir qayda olaraq, qlobal maliyyə böhranları zamanı dövlətlərə kredit verməklə

yanaşı, aşağıdakı vacib məsələləri də dövlətlərin üzərinə öhdəlik kimi qoyur:
- xarici öhdəliklərin yerinə yetirilməsini təmin etmək;
- milli valyutaların qiymətdən düşməsini məhdudlaşdırmaq;
- maliyyə balansını bərpa etmək;
- inflyasiyanın yüksəlməsinə hədd qoymaq;
- xarici valyuta ehtiyatlarını bərpa etmək;
- bank sektorunda islahat aparmaq;
- real sektorda islahat aparmaq;
- marketlərdə hökumətlərə olan etibarı bərpa etmək;
- istehsalatdakı azalmanı məhdudlaşdırmaq.
Nəticə.
Beynəlxalq maliyyə institutları dünyada qlobal iqtisadi inkişaf məqsədlərinə xidmət edən

və maliyyə resurslarının bölgüsünü təmin edən, beynəlxalq səviyyədə kapital təminatının
ən mühüm institutlarıdır. Müasir dövrdə ölkə iqtisadiyyatının inkişafında beynəlxalq maliyyə
institutları mühüm rol oynayır. Beynəlxalq maliyyə institutları ilə əməkdaşlıq demək olar
ki, bütün ölkələrin iqtisadi siyasətinin əsas prinsiplərindən birinə çevrilmişdir.

Adətən böyük iqtisadi böhranlar maliyyə böhranları ilə başlayır. Maliyyə böhranının
səbəbləri müxtəlifdir. İlk növbədə, bunun səbəbləri əsassız makroiqtisadi siyasət, dövlət
köçürmə-ödəmə münasibətləri sisteminin kökündən pozulması, inflyasiyanın güclənməsi,
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bank sektorunda çaxnaşma, zəif milli maliyyə sistemi, əlverişsiz xarici şərtlər (milli ixrac
mallarının qiymətinin düşməsi, idxal mallarının qiymətinin qalxması), düzgün olmayan
mübadilə kursu, siyasi qeyri-sabitlikdir.

Göründüyü kimi, qloballaşma daha fəal beynəlxalq əməkdaşlığın inkişafını tələb edir və
öz növbəsində bu əməkdaşlığı təşkil edən beynəlxalq maliyyə institutlarının üzərinə əlavə
məsuliyyət qoyur. Beynəlxalq münasibətlərin müasir inkişaf mərhələsi və qloballaşmanın
dərinləşməsi mövcud maliyyə-kredit institutlarında islahatlar aparılmasını, həmçinin ciddi
struktur dəyişikliklərinin edilməsini tələb edir.

Cədvəl 2. İqtisadi artım üçün BvF-nin qiymətləndirmə və proqnozları
Təcrübə göstərir ki, beynəlxalq iqtisadi böhranların qarşısını almaq, yaxud belə böhran-

lardan az itki ilə çıxmaq mümkündür. Bu işdə dünya dövlətlərinin iqtisadiyyatında mühüm
rol oynayan BVF-nin göstərməli olduğu fəaliyyətini xüsusilə qeyd etmək lazımdır. Belə ki,
dünya iqtisadiyyatında onilliklərlə proqnozlaşdırmanı verən BVF bu böhranın baş verməsini
əvvəlcədən bilməli və buna müvafiq tədbirlər görülməli idi. Dünya maliyyə sisteminin saxlan-
masını təmin edən BVF-nin bu işdə səmərəsizliyi onu göstərdi ki, bu təşkilat yenidən qurul-
malı və yaxud strukturunda köklü dəyişikliklər etməlidir.

ƏDƏBİYYAt:
1. Vəliyev D. Ə.,  Beynəlxalq maliyyə. Bakı, 2000
2. Azərbaycan Mərkəzi Bankı. Texniki yardım proqramları və layihələr haqqında

http://www.cbar.az/pages/international-relations/support-programs/20111115-01/ (AMB-nin
internet səhifəsi)

3. Bang Nam Jeon. From the 1997-1998 Asian Financial Crisis to the 2008-2009 Global
Economic Crisis: Lessons from Korea’s Experience. Seoul, 2010 

4. Edwin M. Truman. The IMF and the Global Crisis: Role and Reform (Dallas Committee
on Foreign Relations). January 23, 2009 

5. International Monetary Fund. “From crisis to recovery in the Emerging Market Eco-
nomicies”. world Economic Outlook. washington D.C., 1999 



AZƏRBAYCAN UNİVERSİTETİ 89

n İPƏK YOLU n 1/2017

6. IMF’s Response to the Global Economic Crisis. September 10, 2012
(https://www.imf.org/external/np/exr/facts/changing.htm) 

7. James M. Boughton. Does the world need a Universal Financial İnstitution? IMF un-
official working papaer. washington DC, 2005 

8. Miranda Xafa. Role of the IMF in the Global Financial Crisis. Cato Journal, Vol. 30,
No. 3 (Fall 2010). 

9. Stiglitz Joseph E, Globalization and Its Discontents. New York, London, 2002
10. The International Monetary Fund and the Developing Countries. A critical evaluation.

IMF working paper No.2909. Cambridge, 1989
11. world Economic and Financial Surveys. Global Financial Stability Report of IMF

(Responding to the Financial Crisis and Measuring Systemic Risk). washington DC, 2009
12. Articles of Agreement of the International Monetary Fund. http://www.imf.org/exter-

nal/pubs/ft/aa/pdf/aa.pdf 

Abstract
INtERNAtIONAL MONEtARY FUND (IMF) IN tHE PERIOD OF GLOBAL

FINANCIAL CRISES (1998-2010)
Elshen ORUCOv

Ph.D. student of Azerbaijan University

Key words: globalization and Joseph E.Stiglitz, International Monetary Fund (IMF),
global financial crises, 1997 Asian financial crisis, global financial crisis of 2007-2008.

The article analyzes the measures taken by the International Monetary Fund which plays
huge role in world economy and in the financial system of the nation-states to resist the
crises on the eve of global financial crises and also in the period of these crises. It researches
the ways affecting these measures to avoid these crises and to find out why The IMF is
unable to avoid these crises.

The main methodology used in the article is systematic approach, comparative analysis
and synthesis and generalization is applied to research.

Findings – The International Monetary Fund is able to predict and determine the world
economic growth, but it does not take enough measures to avoid the crises before they ap-
pear.

Research limitations of the article are the lack of more statistical data and academic pub-
lish and articles.

The results are crucial and compact, they may be used to get information about the mea -
sures taken and have to be taken by The IMF to resist or to avoid the financial crises.

The research is as unique and original as the author scrutinizes few academic research
and some of the past financial crises based on statistical data, prognoses and reports of fi-
nancial institutions such as IMF.
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Аннотация
мЕЖДУНАРОДНыЙ ВАЛЮТНыЙ ФОНД (мВФ) В ПЕРИОД 

ГЛОБАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА (1998-2010)
Ельшан ОРУДЖОВ

докторант Университета “Азербайджан”

Ключевые слова: глобализация и Джозеф Е. Стиглиц, Международный Валютный
фонд (МВф), мировой финансовый кризис,1997 года азиатский финансовый кризис,
мировой финансовый кризис 2007-2008 годов 

Цель исследования – меры, принятые Международным валютным фондом, которые
играют огромную роль в мировой экономике и в финансовой системе государства-
нации, чтобы противостоять кризисам накануне глобального финансового кризиса, а
также в период этих кризисов исследовать роль, пострадавших от этих мер, чтобы из-
бежать этих кризисов и выяснить, почему МВф не может избежать этих кризисов.

Методологией является системный подход, сравнительный анализ и синтез, и обоб-
щение, применяемое для исследования.

Результаты исследования: Международный валютный фонд не может предсказать и
определить мировой экономический рост, но он не принимает достаточных мер, чтобы
избежать кризисов, прежде чем они появятся.

Ограничения исследования требуют более обширные статистические и научно-ана-
литические материалы.

Практическая значимость исследования – эти результаты имеют решающее значение
и компактное, они могут быть использованы для получения информации о принятых
мерах, и должны быть приняты МВф, чтобы сопротивляться или избегать финансовых
кризисов.

Уникальность исследования – исследование является уникальным и оригинальным,
потому что автор всматривается в несколько научных исследований, и в некоторые из
предыдущих финансовых кризисов на основе статистических данных, прогнозов и от-
четов о финансовых институтов, таких как МВф.
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KAPİtALIN BEYNƏLxALQ HƏRƏKƏtİ: EMPİRİK BAxIŞ

Arzu HACIYEvA
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, doktorant

Rəyçi: Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Beynəlxalq İqtisadiyyat Məktəbinin
direktoru, i.ü.f.d. Rzayev Anar Yaşar oğlu

Açar sözlər: kapital, kapitalın beynəlxalq hərəkəti, konsept nəzəriyyələr, transmilli kor-
porasiyalar

İkinci Dünya müharibəsindən sonra beynəlxalq iqtisadiyyatda ölkələrarası kapital hərəkəti
əhəmiyyətli yer əldə etdi. Kapital axını barədə müxtəlif nəzəri tədqiqatlar iqtisadi me -
xanizmin daha yaxşı anlaşılmasına gətirib çıxarmışdır. Daxili və xarici kapital axınını başa
düşülməsi üçün ölkələrarası kapital hərəkətinin əsas motivlərinin aşkar edilməsi zəruridir.
Bu tədqiqatın məqsədi dünya iqtisadiyyatında mühüm rol oynayan və dünya ölkələrinin iqti-
sadi inkişafına təkan verən kapitalın mahiyyəti, onun formaları və məzmununun təhlil
edilməsi, kapital nəzəriyyələrində əsas istiqamətlərin müəyyən edilməsi və bu nəzəriyyələrin
formalaşma mexanizminin öyrənilməsidir. Bir sıra tədqiqatçıların kapital axını fenomenini
izahetmə cəhdlərinə baxmayaraq, ümumi qəbul olunmuş nəzəriyyənin mövcudluğunu deyə
bilmərik; bunun əsas səbəbi hər yeni fikrin formalaşması zamanı əvvəlki nəzəriyyəyə yeni
element və tənqidin əlavə olunmasıdır. 

Giriş. Dünya təsərrüfatında iqtisadi əlaqələrin aktiv beynəlmiləlləşməsi prosesi XIX əsrin
ortalarından etibarən sürətlənməyə başladı. Bu prosesin əsas xüsusiyyətlərindən biri dünya
bazarının formalaşdırılması istiqamətində ölkələr arasında əmtəə, kapital, texnologiya və
işçi qüvvəsi axını hesab edilir. Beynəlmiləlləşmənin əsasında milli iqtisadiyyatların biri-biri
ilə əlaqəsini və qarşılıqlı asılılığını artıran beynəlxalq əmək bölgüsünün dərinləşməsi durur.
XX əsrin ikinci yarısından etibarən prosesin inkişafına təkan verən əsas qüvvə istehsal
maliyyə əlaqələrinin transmilliləşməsi  və kapital ixracının hədsiz genişlənməsi olmuşdur.
Elə bunun nəticəsidir ki, kapitalın beynəlxalq hərəkəti beynəlxalq iqtisadi münasibətlər sis-
teminin xüsusi bir forması olaraq araşdırılır.

Kapital hərəkəti - təkamül və səbəbləri. 
“Kapitalın beynəlxalq hərəkəti” prosesinə nəzər salmamışdan öncə bu anlayışın təkamül

yolunun təhlil edilməsi önəmlidir. Kapitalın beynəlxalq hərəkətini, onun ixracını şərtləndirən
əsas amillər ilk növbədə ölkə daxilində kapital yığımına nailolma və kapital artıqlığının
yaranmasıdır. Kapitalın beynəlxalq hərəkətinin təkamülünün ilkin mərhələsi kapital yığımı
və ixracının formalaşması mərhələsi olub XVII-XVIII əsrlərdən başlayaraq - XIX əsrin son-
larına qədər davam etmişdir. Bu mərhələdə kapital ixracı biristiqamətli olub metropoliyalar-
dan koloniyalara çevrilmişdür. 

İkinci mərhələdə XIX əsrin sonlarından etibarən kapital ixracı sənayecə inkişaf etmiş
ölkələr, eləcə də sənayecə inkişaf etmiş ölkələrlə inkişaf etməkdə olan ölkələr arasında



n İPƏK YOLU n 1/2017

AZƏRBAYCAN UNİVERSİTETİ92

genişlənməyə başlamışdır. XX əsrin 50-60-cı illərindən kapital ixracı təkamülünün üçüncü
mərhələsi başlayır. Lakin bu mərhələdə baş verən proseslər kapital ixracından daha geniş
miqyaslı olduğundan bu dövrü “kapitalın beynəlxalq miqrasiyası” anlayışı ilə ifadə etmək
daha məqsədəuyğundur. Təkamülün üçüncü mərhələsində kapital hərəkət prosesinə inkişaf
etməkdə olan ölkələr də qoşulmuş və kapitalın həm ixracatçısı, həm də idxalatçısı kimi çıxış
etmişlər. 1850-1929-cu illər arasında, Böyük Britaniya illik olaraq ÜDM-in 3.5%-i qədər,
bəzi illərdə isə 8-9% -i qədər dünya ölkələrinə kapitalın xalis təminedicilərindən idi. I Dünya
müharibəsindən sonrakı dövrdə illik olaraq 1.9% ticarət saldosu ilə 1970-ci ilin ortalarınadək
tədricən dünyanın əsas kapital ixracatçısına çevrildi. 1980-ci ildə Yaponiya və Almaniya da
öz növbəsində əsas kreditorlardan sayılırdı. Sonrakı mərhələdə isə qlobal struktur digər bir
transformasiyaya məruz qaldı. Yeni sənaye ölkələri olan Şərqi Asiya ölkələri əsas neft ixra-
catçıları ilə birlikdə dünya ölkələrinin əsas kapital təminedicilərinə çevrildilər. Kapitalın əsas
qəbulediciləri kimi ABŞ, bir sıra Latın Amerikası ölkələri, Afrika və Avropa ölkələri idi. Son
mərhələdə kapital ixracı öz növbəsində kapitalın əks axınına - digər maliyyə axınlarına, səhm-
lərə görə dividendlər, kreditlərə görə faizlərin axınına səbəb olmuşdur.

Beləliklə, kapitalın beynəlxalq hərəkəti beynəlxalq ticarətin maliyyə tərəfi kimi kapitalın
artıq olduğu ölkədən kapitalın azlıq təşkil etdiyi ölkəyə axını olub, iqtisadi-sosial inkişaf
səviyyəsindən asılı olmayaraq, dünya ölkələri arasında kapital sahiblərinə əlavə gəlir gətirən
kapitalın qarşılıqlı hərəkəti prosesidir [1,səh-78].

Kapitalın ixracatçıları və idxalatçıları olaraq dövlət və özəl strukturlar, o cümlədən mərkəzi
və yerli hökumət orqanları, digər hökumət təşkilatçıları, özəl şirkətlər, beynəlxalq və regional
təşkilatlar və fiziki şəxslər çıxış edə bilərlər. Hökumətlər kreditorlar qarşısında dövlətlərin
borclanmasına və dövlət zəmanəti olan fiziki şəxslərin borclanmasına görə öhdəlik daşıyırlar.
Prioritet olaraq, suveren öhdəlik – mərkəzi orqanların öhdəlikləri götürülür. 

Kapitalın beynəlxalq hərəkətinə səbəb olan və onu stimullaşdıran əsas faktorlar aşağı-
dakılardır:

- Yerli iqtisadiyyatların qeyri-bərabər inkişafı: kapital tənəzzülə uğrayan iqtisadiyyatdan
yüksək artım tempi və daha çox gəlirlilik norması olan stabil iqtisadiyyata doğru hərəkət
edir;

- Cari ödəmə balanslarında uyğunsuzluq: kapitalın cari hesablar üzrə aktiv saldo olan
ölkələrdən mənfi saldo olan ölkələrə axını baş verir;

- Ölkələrarası kapitalın miqrasiyası yerli kapital bazarlarının liberallığı ilə stimullaşır;
- Beynəlxalq kreditin, valyuta və fond bazarlarının inkişafı və genişlənməsi kapitalın iri -

miqyaslı beynəlxalq hərəkətinin artmasına kömək edir;
- Kapitalın beynəlxalq hərəkəti transmilli şirkətlərin və bankların aktiv fəaliyyəti ilə sıx

əlaqəlidir; bank olmayan və qeyri-maliyyə təşkilatlarının maliyyə fəaliyyəti daxil ol-
maqla; insitutsional və fərdi investorların resurs miqdarının artması ilə;

- Dövlətin daxili və xarici borclarının ödənilməsi məqsədilə daxili investisiyalarının hə -
yata keçirilməsi üçün əlverişli şərtlərin yaradılması ilə xarici kapitalı cəlb edən ölkələrin
iqtisadi siyasəti.

Dünya miqyasında kapitalın beynəlxalq hərəkətinə təsir edən amillər əsasən iqtisadi və
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siyasi xarakter daşıyır. İqtisadi amillərə bunları şamil etmək olar:
- Ölkələrdə yerli istehsal prosesinin təşkili və inkişafı, eləcə də ölkənin iqtisadi artım

templərinin dəstəklənməsi;
- Elmi-texniki inqilab, nou-hau və dünya xidmət bazarının inkişafı ilə dünya iqtisadiy -

yatının strukturunda baş verən dəyişikliklər;
- Beynəlxalq əmək bölgüsünün dərinləşməsi;
- Transmilliləşmə prosesinin genişlənməsi;
- İstehsalın beynəlmiləlləşməsinin genişlənməsi və inteqrasiya proseslərinin dərinləşməsi.
Siyasi amillərə aşağıdakılar aiddir:
- Beynəlxalq kapital hərəkətinin (ixrac və idxal) liberallaşdırılması və bu istiqamətdə

müəyyən güzəştlər tətbiq olunacaq zonaların – xüsusi iqtisadi zonalar, ofşor zonaların
yaradılması və s.;

- “Üçüncü dünya” ölkələrində sənayeləşdirmə siyasətinin həyata keçirilməsi;
- İqtisadi islahatların həyata keçirilməsi. Bu istiqamətdə dövlət-özəl əməkdaşlığın

yaradılması, dövlət müəssisələrinin özəlləşdirilməsi, özəl sektorun, sahibkarlıq
fəaliyyətinin stimullaşdırılması;

- Ölkə iqtisadiyyatında diversifikasiyalaşmanın tətbiqi və bunun nəticəsi olaraq məşğul-
luq səviyyəsinin artırılması istiqamətində siyasətin həyata keçirilməsi.

Konsept baxışlar 
Beynəlxalq kapital hərəkətinin səbəbləri bir sıra iqtisadi məktəblər tərəfindən təhlil

edilmiş və dünya iqtisadiyyatı, eləcə də ümumi iqtisadiyyat inkişaf etdikcə o da inkişaf et-
mişdir. Kapitalın idxal və ixracının əsas səbəbinin kökü ənənəvi nəzəriyyələrdə durur.
Ənənəvi nəzəriyyələr dedikdə beynəlxalq kapital axının neoklassik, neo-Keyns və Marksist
nəzəriyyələri nəzərdə tutulur. Kapitalın beynəlxalq hərəkəti sualına ilk dəfə olaraq XVIII
əsrin sonunda İngilis klassik məktəbinin nümayəndələri Adam Smit və David Rikardo
tərəfindən baxılmışdır. Onlar göstərdilər ki, kapital ixracı ilə bağlı məhdudiyyətlərə əsasən
pulun məbləği ölkədə faktiki tələbatı üstələdiyindən məzənnədə azalma, qiymətlərdə isə
artım müşahidə olunur. Bu halda, Adam Smit heç bir şeyin pulun ölkədən xaricə çıxarıl-
masına mane ola bilməyəcəyini bildirdi. Beləliklə o, ölkədə pulun miqdarı, faiz dərəcələri,
əmtəə qiymətləri və pulun yüksək alıcılıq qabiliyyəti ilə ölkələrə kapital axını “döyüşü”
arasında bir əlaqə yaratdı.

Rikardo, müqayisəli üstünlüklər ilə qiymətlərdəki fərqləri nəzərə alaraq, biznes kapitalının
və əmək qüvvəsinin ölkəyə axını imkanını göstərdi. Rikardonun davamçısı Mill kapital
ixracının ticarətin genişlənməsinə və ölkələrin səmərəli istehsal üzrə ixtisaslaşmasına səbəb
olduğu fikrini irəli sürdü. Bunun üçün mütləq şəkildə əlavə motivasiyası vacibdir: kapital
yüksək gəlir əldə etmək perspektivliyi baxımından hərəkət etdiyinə görə iki ölkə arasında
gəlir normasında mövcud olan əhəmiyyətli fərqlər vardır [2,səh-129].

XIX əsrdə Neoklassik məktəbin davamçıları (E. Hekser və B. Olin., Dane R., Nurkse K.
İversen) bu konsepsiyanı inkişaf etdirməyə başladılar. Onların fikrincə kapitalın beynəlxalq
hərəkatına təkan verən faiz dərəcəsi və kapitalın marjinal məhsuldarlığıdır: belə ki, kapital
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marjinal məhsuldarlığı aşağı olan ölkələrdən yüksək olan ölkələrə axın edir. Olin ilk iqti-
sadçıdır ki, ölkədə yüksək vergidən və daxili investisiyalarda kəskin azalmadan qaçmaq üçün
kapital ixracını əsəs amil olaraq göstərmişdir. 

R. Nurkse kapitalın beynəlxalq hərəkətinin əsas dinakimasını kapitalın tələb və təklifinə
təsir göstərən şərtlər tərəfindən təyin edilən faiz dərəcələrində olan fərqlərin təşkil etdiyini
nəzərə almışdır. Nurksenin fikirincə ölkənin əmtəə ixracı artdıqca, kapitala olan tələbat artır
və bununla, həmin ölkə kapital idxalatçısına çevrilir. K. İversen beynəlxalq kapitalın mobil-
liyinin məhdudlaşdırılması konsepsiyasını irəli sürmüşdür: belə ki, bir ölkənin digər ölkələrə
görə kapitalın həm ixracatçısı, həm də idxalatçısı hesab olunduğunu izah edən fakt - kapitalın
qeyri-bərabər mobilliyidir [2,səh-132].

Lakin neoklassik nəzəriyyəsinin sonrakı inkişaf mərhələləri göstərir ki, birbaşa in-
vestisiyaların öyrənilməsi prosesində bu nəzəriyyə geniş istifadə olunmur; belə ki,
nəzəriyyənin əsası olan mükəmməl rəqabətin mövcudluğu bu məktəbin davamçılarının firma-
məxsusi üstünlükləri (iqtisadi nəzəriyyədə inhisar olaraq baxılır) təhlil etməyə imkan vermir. 

XX əsrdə ingilis iqtisadçısı Con Maynard Keyns və onun davamçılarının kapital axını və
tədiyyə balansı arasındakı əlaqə ilə bağlı fikirləri geniş maraq kütləsinə səbəb oldu. Keyns
inanırdı ki, ölkə yalnız ixrac idxalı üstələdikdə və xarici investisiya ixracatçı ölkənin müsbət
ticarət balansı tərəfindən dəstəkləndiyi halda real kapital ixracatçısına çevrilə bilər, bu
vəziyyət pozulduğu halda hökumətin müdaxiləsi vacibdir [3,səh-154].

Neo-keyns nəzəriyyəsi konsepsiyasında bu fikirlər öz əksini tapmışdır (F. Machlup, R.
Harrod və s.). F. Machlupun fikrincə idxal edən ölkə üçün ən xeyirlisi borc təşkil etməyən
birbaşa investisiya axınıdır. R. Harroda görə kapital ixracı və tədiyyə balansında artım iqtisadi
inkişafı stimullaşdırır ki, bu da investisiyanın dəyərindən asılıdır.  Yığım investisiyadan çox
olduğu halda iqtisadi artım azalır və kapital ixracı stimullaşır [4,səh-198].

Neo-keyns nəzəriyyəsi və modellərinin kontekstində kapital ixracı likvidlik prinsipinə
əsaslanır ki, bu, investorlar tərəfindən öz resurslarının bir hissəsinin yüksək likvid (aşağı
marja) formada və digər hissəsinin aşağı likvid (lakin gəlirli) formada saxlanılması tenden-
siyasını ifadə edir. Beləliklə, Amerikan iqtisadçısı Ceyms Tobin portfel likvidliyi konsepsiyası
təklifini irəli sürdü. Bu konsepsiyaya əsasən gəlirlilik, likvidlik və riski ölçərək investisiya
portfelini diversifikasiyalaşdırma istəyi investorun davranışına əsasən təyin ediləcəkdir
[5,səh-198].  

Marksist nəzəriyyəsinin banisi Karl Marksa görə kapital ixracının əsas səbəbi ixrac edən
ölkədə kapitalın nisbi artıqlığındandır. Kapitalın nisbi artıqlığı dedikdə, Marks həmin kapitalın
ölkədə istifadəsi nəticəsində gəlir normasının aşağı düşməsi fikrini nəzərdə tutur. Nisbi artıq
kapital üç formada: mal, istehsal və pul formasında təzahür edir. XIX əsrin sonlarında inhi -
sarların fəal yüksəlişi kapital ixracını stimullaşdırdı və bununla, Lenin kapitalı imperializm
üçün əsas iqtisadi baza adlandırdı. Yüksək gəlir əldə olunan regionlarda dünyanın “artıq ka -
pital”nın ixracı ilə inhisar gəlirlərinin artırılması istəyi getdikcə artırdı. Kapital ixracı zəif
millətlərin maliyyə təzyiqi üçün əsas baza hesab olundu [4,səh-527].

Marksist nəzəriyyəsinin davamçıları, nisbi artıqlıqla yanaşı kapital ixracına səbəb olan bir
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neçə faktorları da göstərirdilər. İqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş, eləcə də inkişaf etməkdə olan
ölkələr tərəfindən kapitala olan tələbatın artmasına gətirib çıxaran bu faktorlar istehsalın
beynəlmiləlləşməsi, inhisarlar arasında mövcud rəqabətin güclənməsi, iqtisadi artım
tempinin sürətlənməsidir. Marksist məktəbinin nümayəndələri qeyd edirdilər ki, İkinci
Dünya müharibəsindən sonra iqtisadi artımın tempinin yüksəkliyi sənaye ölkələrində inhi -
sarların kapital ixracı üçün maliyyə və təşkilatı imkanlarını yüksəltdi. Lakin Marksın kapital
ixracı ilə bağlı fikri Marksist nəzəriyyəsinin əsasını təşkil etməkdə davam etdi [5,səh-29].   

Müasir TMK nəzəriyyələri: 90-cı illər, XX əsrdə inkişaf etməkdə olan ölkələrə özəl ka -
pitalın massiv axını müşahidə olunmuşdur. Ön cəbhədə transmilli korporasiyalar (TMK)
tərəfindən həyat keçirilən birbaşa xarici investisiyalar dururdu. TMK-lar tərəfindən kapital
ixracı konsepsiyası yüksək gəlirlər əldə etməyə imkan verəcək yerli rəqiblər üzərində əlavə
üstünlüyə sahib olmaq fikrinə əsaslanırdı. Bu fikir kapitalın beynəlxalq hərəkəti üzrə yaran-
mış bir sıra modellərin əsasını təşkil etmişdir. XX əsrin ortalarından TMK-ların sürətlə art-
ması onları iqtisadçıların əsas diqqət mərkəzinə çevirdi. İlkin olaraq, TMK-lara firma
çərçivəsində baxılırdı, daha sonralar onların öyrənilməsi üçün ayrıca konsepsiyalar hazır-
lanmağa başladı. Onların əsasında ilk öncə amerikan iqtisadçısı S. Xaymerin xaricə birbaşa
investisiyaların axınını həyata keçirməkdə yerli rəqiblərin üzərində üstünlüyə malik ol-
maqları bağlı fikirləri və R. Kouzun böyük korporasiyalar daxilində spesifik bazarların
mövcudluğu ilə bağlı fikirləri, eləcə də, R. Vernonun məhsulun həyat tsikli konsepsiyası
çərçivəsində TMK anlayışını milli inhisarların öz xarici rəqiblərinə gözlənilməz zərbə vur-
maq niyyəti kimi izah etməsi durur [6,səh-192]. 

Marksist konsepsiyasına təsir göstərən iqtisadçılardan biri də C. Helbreyt olmuşdur. Onun
fikrində TMK-ların özülü texnoloji səbəblərlə şərtlənir. Belə ki, müasir əmtəələr XIX əsrlə
müqayisədə daha mükəmməl və kompleks olduğu üçün onların təklifi və xaricdə xidməti
firmadan xaricdə əmtəə və xidmət şəbəkəsi yaratmağı tələb edir. Marksist nəzəriyyəsinə
görə TMK- istehsalın beynəlmiləlləşməsi prosesinə mərkəzləşmənin və kapitalyönümlü
təmərküzləşmə prosesinin nəticəsidir.  TMK-ların əsas xüsusiyyəti əmtəə və xidmətlərin
xaricdə istehsalının təmin edilməsi və birbaşa xarici investisiyaların yatırılmasıdır. Bu baxım-
dan TMK nəzəriyyəsi çərçivəsində bir neçə birbaşa xarici investisiya modelləri hazırlan-
mışdır ki, onlardan ən məşhurları aşağıdakılardır:

İnhisarçı Üstünlüklər Modeli: Bu model S. Xaymer tərəfindən işlənib hazırlanmış və
daha sonra Ç.P.Kindleberq, R.E.Keyvz, Q.C. Conson və R. Lakru tərəfindən
genişləndirilmişdir. Onların fikirlərinə əsasən xarici investor investisiya yatıracağı ölkənin
bazarını yaxşı tanımır və bu bazardakı “oyunun qaydaları” barədə kifayət qədər məlumatı
yoxdur, geniş əlaqələr qurmaqda çətinlik çəkə bilər, həmçinin xarici investor daşınma kimi
əlavə xərclər ödəməyə məcburdur və müxtəlif risklərlə qarşılaşa bilər ki, bütün bunlar xarici
investorun yerli investorlarla müqayisədə daha əlverişsiz vəziyyətdə olmasının göstəri-
ciləridir. Bu səbəbdən xarici investorun yüksək gəlir əldə etməsi üçün yerli rəqib üzərində
inhisar üstünlüyünə malik olması labüddür. Bu gəlir E.Çembellin tərəfindən hazırlanmış
konsepsiyaya əsasən  inhisarçı rəqabət fəaliyyəti zamanı mövcud üstünlük imkanları



n İPƏK YOLU n 1/2017

AZƏRBAYCAN UNİVERSİTETİ96

hesabına investisiya qoyuluşu zamanı yaranacaq risk müqabilində əldə olunacaq mükafatdır.
İnhisarçı üstünlük imkanları dedikdə xarici investor üçün yerli bazarda hökm sürən qeyri-
mükəmməl rəqabət, həmçinin resurslar bazarında mövcud olan qeyri-mükəmməl rəqabət,
eləcə də, xaricdən yatırılmış investisiyalar üçün əlverişli mühitin yaradılması, müəyyən
güzəştli şərtlərin təminatı və bütün bunların dövlət tərəfindən tənzimlənməsi və s. daxildir
[7,səh-198]. 

Lakin qeyd etmək lazımdır ki, xarici investorlar üçün yerli investorlar üzərində inhisarçı
üstünlüyə malik olması məsələri yalnız investisiyanı qəbul edən ölkənin yerli qanunu imkan
verdiyi halda mümkündür. İnhisarçı üstünlüklər modelinə əsasən kapital axınının sürətli artım,
investisiya qoyuluşunda müşahidə olunan artım əmtəə və xidmətlərin ixracı zamanı firmaların
qarşılaşdığı bir sıra maneələr və risklər, eləcə də yüksək gəlirin əldə olunması üçün firmaların
daim yeni bazarlara daxilolma istəklərindən irəli gəlir.

Əmtəənin Həyat Tsikli modeli: Bu model 1966-cı ildə Vernon tərəfindən işlənib hazırlan-
mış və İkinci Dünya müharibəsindən sonra ABŞ şirkətlərinin Qərbi Avropanın istehsal sə-
nayesinə yatırdığı  birbaşa xarici investisiyaların izah edilməsində istifadə olunmuşdur.
Vernona görə hər bir əmtəənin həyat tsikli 4 fazadan ibarətdir: innovasiya, inkişaf, yetkinlik
və tənəzzül. Vernona görə birinci fazada ABŞ transmilli şirkətləri daxili bazar üçün yeni in-
novativ məhsullar istehsal edir və yerli tələbat ödənildikdən sonra artıq məhsul xarici
bazarlara ixrac olunur. İkinci Dünya müharibəsindən sonra Avropada istehsal məhsullarına
tələbat çoxaldığından ABŞ şirkətləri öz məhsullarını bu bazarlara ixrac etməyə başladılar.
Əgər birinci fazada istehsalçıların yeni texnologiyaların tətbiq olunması kimi üstünlükləri
varsa, həmin məhsulların istehsalında üstünlük əldə olunacaqdır. Yeni əmtəə istehsal olunur,
yerli tələbat ödənir, xarici bazarlara ixrac olunur, daha sonra rəqib firmalar tərəfindən oxşar
məhsulların istehsalına başlanılır, rəqib firmalar öz məhsullarını üçüncü ölkələrin bazarlarına
ixrac edir və bununla məhsulun ilkin ölkədən ixracı azalır. İkinci və üçüncü fazalarda istehsal
xərcəri azalır və bu da əmtəənin qiymətinin aşağı düşməsinə səbəb olur. Bu fazalarda ixrac
imkanları artır və əmətəənin istehsalının xarici ölkələrdə təşkil olunması imkanı yaranır
[6,səh-195]. 

Beynəlmiləlləşmə modeli: Bu model TMK-ların inkişafını və onların birbaşa xarici in-
vestisiyalar etmək motivasiyalarını izah edir. Nəzəriyyə Bakli və Kasson tərəfindən 1976-cı
ildə işlənib hazırlanmış və daha sonra 1982-ci ildə Hennart və 1983-cü ildə Kasson tərəfindən
inkişaf etdirilmişdir. İlkin olaraq, nəzəriyyə Kouz tərəfindən 1937-ci ildə milli kontekstdə və
1976-cı ildə Homer tərəfindən beynəlxalq konteksdə işlənilmişdir. Homerə görə BXİ-in iki
əsas təyinedicisi mövcuddur. Bunlardan biri rəqabətin silinməsi, digəri isə hər hansı bir
fəaliyyətdə firmalar tərəfindən müəyyən üstünlüyün əldə olunmasıdır. Homer firma-məxsusi
üstünlüklər konsepsiyasını işləmiş və göstərmişdir ki, BXİ yalnız fima-məxsusi üstünlüklərin
istismarının xarici fəaliyyətlə bağlı çəkilən xərcləri üstələdiyi halında mümkün ola bilər.
Homerə görə TMK-lar son məhsul bazarında mükəmməl rəqabətdən uzaqlaşmaya səbəb ola-
caq qeyri-mükəmməl bazarlar mövcud olduğu üçün yaranırlar. Homer yerli firmalarla müqa -
yisədə xarici firmaların məlumat xərcləri ilə bağlı problemlərini, dövlətlər tərəfindən müxtəlif
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üslubda qarşılanmanı, valyuta ilə bağlı riskləri izah etmişdir [5,səh-135]. 
Bakli və Kassona görə TMK-lar öz daxili fəaliyyətini öncə spesifik üstünlüklərin əldə

olunması və daha sonra bu üstünlüklərin istismarı qaydasına əsasən təşkil edirlər. Hennart
isə beynəlmiləlləşmə fikrini iki növ inteqrasiya: vertikal və horizontal inteqrasiya modellərini
inkişaf etdirərək izah etməyə çalışmışdır. Beynəlmiləlləşmənin verdiyi üstünlüklər isə aşağı-
dakılardır:

-  axtarış və danışıqlarla bağlı xərclərdən yayınmaq;
-  mənəvi zərəri aradan qaldırmaq;
-  müqavilələrin yerinə yetirilməməsi halında yarana biləcək xərclərdən azad olmaq;
-  dövlət müdaxilələrindən yayınmaq;
-  istehlak bazarına nəzarət etmək və s.
A.Raqmenin fikrincə, beynəlmilləşmə TNK-ya tədqiqat xarakterli qeyri-maddi aktivləri

mülkiyyətin xüsusi növünə - bilik və informasiya üzərində inhisarçılığa çevirməyə imkan
verir. Beynəlxalq səviyyədə təşkil edilmiş istehsal şəbəkəsi çərçivəsində TNK-ların öz is-
tehsal xərclərini planlaşdırmaq və onlara nəzarət etmək, qiymətlərdə diskriminasiya siyasəti
ilə bazar gücü əldə etmək, dövlət müdaxiləsi ilə bağlı məhdudiyyətləri aşmaq imkanları artır.

Eklektik Paradiqma modeli:
Eklektik nəzəriyyə 3 müxtəlif BXİ nəzəriyyələrinin əsasında Danninq tərəfindən işlənib

hazırlanmışdır. Bu modelə əsasən transmilli şirkətlərin xarici bazarlara məhsulla çıxması
üçün və ya birbaşa investisiyalar yatırması üçün ilkin 3 şərt aşağıdakılardır:

1) Təbii məhdud resurslar, patent və ticarət nişanları üzrə mülkiyyət vasitəsilə bazarlara
çıxış zamanı inhisar üstünlüyü;

2) Texnologiya, biliyə əsaslanan innovativ fəaliyyət;
3) Geniş miqyaslı iqtisadiyyat- miqyaslı və əhatədairəli iqtisadiyyat, maliyyə kapitalına

geniş çıxış.
Modelə əsasən ölkələrin yerləşmə mövqeləri trasnmilli şirkətlərin fəaliyyətinə təsir

göstərən əsas amillərdən biridir. Belə ki, ölkələr üzrə spesifik üstünlüklər aşağıdakı 3 növə
ayrılır:

1) İqtisadi fayda istehsalın kəmiyyət və keyfiyyət faktorlarından, nəqliyyat xərclərindən,
telekommunikasiya və bazarın böyüklüyündən və s. asılıdır;

2) Siyasi üstünlüklər: BXİ axınına təsir göstərən ümumi və spesifik hökumət siyasətləri;
3) Sosial üstünlüklər: ev sahibi ölkələr arasında məsafə, mədəniyyət müxtəlifliyi və xari-

cilərə qarşı ölkələrarasında fərqli münasibət.
Eklektik modelin üçüncü xarakteristikası şirkətin məhsul satışı və xidmət təminatı üzrə

imzalanacaq razılaşmaların və müqavilələrin növləri üzrə fəaliyyətini əks etdirir. Belə ki,
şirkət sərhədlərarası beynəlmiləlləşmə geniş olduğundan  şirkətlər lisenziya və ya franşiza
ilə fəaliyyət hüquqları təklif etməkdənsə, xarici istehsalla birbaşa özü fəaliyyət göstərmək
istəyə bilər. Eklektik model investisiya qəbul edən ölkənin sosial, siyasi, və iqtisadi xarak-
teristikasının əks olunmasından və kontekstindən asılı olaraq, şirkətdən şirkətə fərqlənir [8].

Portfel investisiyalar nəzəriyyəsi: Bu nəzəriyyə Harri Markovitz tərəfindən işlənib hazır-
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lanmışdır. Nəzəriyyəyə əsasən riskə meyilli investorlar risk amilinin yüksək mükafat əldə et-
mənin ayrılmaz hissəsi fikrinə dayanaraq mövcud bazar riski ilə gözlənilən gəliri maksimuma
qaldırmaq və optimallaşdırmaq üçün portfellər yarada bilərlər. Bu portfel investorlar üçün
əsas olan faktorlar isə aşağıdakılar hesab olunur:

-  Xarici istiqrazlar və qiymətli kağızların gəlirlilik səviyyələri;
-  Qarşıya çıxa biləcək risklərin səviyyəsi;
-  Xarici qiymətli kağızlarla investorun portfelinin diversifikasiyaolunma imkanı [5,səh-142].
Kapital qaçışı nəzəriyyəsi: Son dövrlərdə kapital axınının əhəmiyyətli dərəcədə artmasına

baxmayaraq, digər nəzəriyyələr ilə müqayisədə bu nəzəriyyə nisbətən az inkişaf etdirilmişdir.
“Kapital qaçışı” ifadəsi müxtəlif cür izah edilə bilər. D. Kaddinqton kapital qaçışını qısamüd-
dətli kapitalın qeyri-qanuni ixracı ilə izah edir. M.Dooleyin fikrincə kapital qaçışı müxtəlif
ölkələrin vətəndaşları vergidə mövcud və gözlənilən fərqlərdən zəif faydalandıqda baş verir.
Yerli kapital sahibləri əlverişsiz investisiya mühitində fəaliyyət göstərirlərsə, bu halda kapi-
talın daha əlverişli investisiya mühitinə qaçışı baş verir. Hazırda kapitalın leqal olaraq qaçışı
MDB ölkələrində kommersiya banklarının xarici aktivlərinin artırılması və xarici qiymətli
kağızların alınması yolu ilə həyata keçirilir. Eyni zamanda kapitalın qeyri-leqal qaçışı isə
qeyri-qanuni ixrac, valyuta idxalı və ixracının gizlədilməsi və s. formalarda baş verir [7,səh-
198].

Ümumiyyətlə, Eklektik Paradiqma modeli Əmtəənin Həyat Tsikli modeli, İnhisarçı Üstün-
lüklər modeli və beynəlmiləlləşmə modeli ilə müqayisədə kapital hərəkətinin daha təkmil
formada izah edir. Belə ki, bu model beynəlxalq istehsalın faydalılığı izah edərkən ölkəyə
məxsus,  mülkiyyətə məxsus və beynəlmiləlləşmə faktorlarını birgə cəmləyərək inkişaf etdirir.
İndiki beynəlxalq biznes mühitinin və TMK-ların fəaliyyətinin öncəki illərdən fərqlənməsinə
baxmayaraq, bu model ilk yarandığı gündən etibarən BXİ-nin baş vermə səbəbini və TMK-
ların yüksək gəlirlərinin hardan əldə edildiyini izah etməkdə əhəmiyyətlidir. Digər
nəzəriyyələr kimi Eklektik Paradiqma Modelinin də müəyyən məhdudiyyətləri vardır. İlk
növbədə, bu model TMK-lar tərəfindən fərqli resurslar və bacarıqlar kimi mülkiyyət məxsusi
üstünlüklərinin beynəlxalq istehsal zamanı necə yerləşdirildiyini və istismar edildiyinin adek-
vat şəkildə ifadə etmir. Bu resurslara malikolma əhəmiyyətli dərəcədə vacibdir. Lakin TMK-
lar xarici istehsal və fəaliyyətlərində malik olduqları resursları effektiv şəkildə yerləşdirməsə,
düzgün bölgü aparmasa və səmərəli istifadə etməsə, yüksək gəlir əldə etməyəcəkdir [9,səh-
25]. Eyni zamanda, Paradiqma beynəlxalq istehsalın davam edən inkişaf prosesini aydın şə -
kildə ifadə etmir. BXİ özlüyündə resurs öhdəliklərinin, istehsal həcminin və investisiya
yanaşmasının zamanla dəyişdiyi dinamik bir prosesdir. Həmçinin, əmtəənin həyat tsikli
nəzəriyyəsi BXİ prosesinin dinamikasını təsvir etməkdə zəifdir. 

Nəticə.
Bütün nəticələr onu göstərir ki, kapitalın axını ilə əlaqədar vahid bir nəzəriyyə mövcud

deyil və belə bir nəzəriyyənin, konsepsiyanın yaranacağı da sual altındadır. Neoklassik
nəzəriyyə TMK-ların mövcud olması məsələsini izah etməkdə geri qalır, portfel investisiyaları
nəzəriyyəsi ölkələr arasında gəlirlilik dərəcələrində olan fərqləri izah etməkdə üstünlük təşkil
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edir. Ən son konseptual nəzəriyyə işi olaraq isə Danninqin Eklektik Paradiqma nəzəriyyəsi
qəbul olunmuşdur.
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Abstract
INtERNAtIONAL MOvEMENt OF CAPItAL: EMPIRIC vIEWS

Arzu HAJIYEvA
PhD. student of Azerbaijan State University of Economics (UNEC)

Key words: capital, international movement of capital, conceptual theories, transnational
corporation

After the Second world war, the movement of capital across countries got an important
place in the international economy. Different theoretical studies on capital flow have led to
a better understanding of the economic mechanism. To understand inward and outward ca -
pital flows one must first understand the basic motivations that cause capital movement
along countries. The purpose of this study is the investigation of the essential elements and
forms of capital which plays a major role in economic development of world countries and
identification of main trends in capital theory and highlighting how these theories were deve -
loped. Although several researchers have tried to explain the phenomenon of capital move-
ment, we cannot say there is a generally accepted theory; because every new thought is
adding some new elements and criticism to the previous ones.
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Резюме
мЕЖДУНАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ КАПИТАЛА: ЭмПИРИЧЕСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ
Арзу ГАДЖИЕВA

Азербайджанский Государственный Университет Экономики, докторант 

Ключевые слова: капитал, международное движение капитала, концептуальные
теории, транснациональные корпорации 

После Второй мировой войны движение капитала между странами приобрело важ-
ное место в международной экономике. Различные теоретические исследования пото-
ков капитала привели к лучшему пониманию экономического механизма. Для того,
чтобы понять, внутренние и наружные потоки капитала нужно сначала понять основ-
ные мотивы, которые вызывают движение капитала по странам. Целью данного иссле-
дования является изучение основных элементов и форм капитала, который играет
важную роль в экономическом развитии стран мира и выявление основных тенденций
в теории капитала и подчеркивание как были разработаны эти теории. Хотя некоторые
исследователи пытались объяснить феномен движение капитала, мы не можем сказать,
что есть общепринятой теории; потому что каждая новая мысль добавляет некоторые
новые элементы и критику в предыдущую.
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AUDİtOR FƏALİYYƏtİNDƏ MƏLUMAt MƏNBƏLƏRİNİN 
SİStEMLƏŞDİRİLMƏSİ PROBLEMLƏRİ

Aynur  HACIYEvA 
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, dissertant 

Rəyçi: i.e.d., prof. Dünyamalı Vəliyev, Azərbaycan Universiteti
Açar sözlər: audit, informasiya, maliyyə hesabatı, iqtisadi təhlil, analitik prosedurlar
Məqalədə kommersiya təşkilatlarında maliyyə hesabatlarının dürüstlüyünün yoxlanması

məqsədi ilə auditin təşkili və aparılması qaydası şərh olunmuşdur. Yekun auditor rəyinin
tərtib olunmasında auditor sübutlarının toplanması ilk növbədə auditin obyektləri üzrə dürüst
və şəffaf informasiyanın mövcud olmasını tələb edir. Məqalədə həmin informasiyaların sis-
temləşdirilməsi problemləri və onların həlli ilə bağlı zəruru prosedurların aparılması
əsaslandırılmışdır.  

Aparılmış auditin və iqtisadi təhlilin keyfiyyəti və nəticələrinin etibarlığı onun zəruri in-
formasiya ilə təmin olunmasından çox asılıdır. Auditor yoxlanmasında göstəricilərin  qeyri-
tipik davranışının aşkar edilməsi, eləcə də fəaliyyətin fasiləsizliyi ehtimalının və işlərin
aparılmasının səmərəliliyinin qiymətləndiirlməsi müvafiq analitik prosedurlar vasitəsi ilə
həyata keçirilir ki, bu da zəruri informasiyanın mövcudluğunu tələb edir. İnformasiya toplan-
mış, işlənmiş, qruplaşdırılmış, ümumiləşdirilmiş və idarəetmədə istifadə üçün yararlı olan
məlumatlardır, daha doğrusu təsərrüfat subyektinin istehsal-maliyyə fəaliyyəti haqqında
məlumatlar sistemidir. İqtisadi subyektin idarə olunması prosesində iqtisadi qərarların
əsaslandırılması və qəbul edilməsi üçün istifadə olunan iqtisadi informasiya xarakterindən,
məqsədindən və təyinatından asılı olaraq müxtəlif mənbələrdən əldə olunur. Audit yoxlan-
masında iqtisadi təhlilin informasiya mənbələri, eləcə də iqtisadi subyektin əmlak, maliyyə
vəziyyəti və fəaliyyətinin son nəticələrinin qiymətləndirilməsinə imkan verən maliyyə əm-
salları onun rolu və məqsədinə müvafiq müəyyən edilməlidir. Məsələyə bu aspektdən
yanaşaraq belə bir fikir formalaşdırmaq olar ki, auditin mühüm elementi kimi onun məqsə -
dinə nail olmaqda iştirakçı və vasitəçi rolunu oynayan informasiya auditor fəaliyyətinin hə -
yata keçirilməsi gedişatında müvafiq metodiki əsasa malik olmalıdır. 

İnformasiyanın riyazi nəzəriyyəsi informasiyanın müəyyən edilməsi və onun ki-
fayətliliyinin qiymətləndərilməsi üsullarını, onların saxlanması və ötürülməsi proseslərini
tədqiq edir. Plan, normativ, statistik, mühasibat, operativ məlumatların axınını, onların
saxlanmasını, işlənməsini və istifadəsini elmi əsaslarla və informasiyanın riyazi nəzəriyyəsi
əsasında təşkil etmək mümkündür. Auditin mühüm elementi kimi və onun keyfiyyətinin
yüksəldilməsini təmin edən səmərəli informasiya axınının yaradılması ilə əlaqədar problem-
lərdən biri də mövcud informasiyanın   keyfiyyəti ilə bağlıdır. Bu baxımdan informasiya
təminatı üzrə bir sıra tələblərin– informasiyanın analitikliyi, onun dürüstlüyü, operativliyi,
müqayisəliliyi, rasionallığı kimi  tələblərin irəli sürülməsi başa düşüləndir.

İnformasiyanın  analitikliyi bütün iqtisadi inqformasiya sisteminin təsərrüfat fəaliyyətinin
təhlilinin tələblərinə və vəzifələrinə uyğun olmasını, daha doğrusu, amillərin müfəssəl
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öyrənilməsi, ehtiyatların aşkar edilməsi və idarəetmə qərarlarının hazırlanması üçün zəruri
olan məlumatların əldə olunmasını nəzərdə tutur. Tədqiq olunan hal və proseslər obyektivliyin
təmin olunması və qəbul ediləcək qərarın əsaslandırılmasında istifadə olunan informasiyanın
dürüst olmasını tələb edir. Belə ki, təhlil prosesində qeyri dürüst məlumatlardan istifadə onun
nəticələrinin həqiqətə uyğunluğuna və bununla da hazırlanmış təkliflərə mənfi təsir
göstərəcəkdir.

İqtisadi təhlilin operativliyi və tədqiqat əsasında hazırlanmış təkliflər üzrə nəticələrin tez
əldə olunması informasiyanın operativliyindən çox asılıdır. İnformasiyanın operativliyi
təhlilin operativliyi və təsirliliyinin artırılması tələbindən irəli gəlir. Belə ki, baş vermiş təsər-
rüfat prosesləri haqqında informasiya nə qədər tez daxil olarsa, bu, təhlilin operativliyini,
çatışmazlıqların aradan qaldırılması imkanlarını artırmış olar.

İnformasiyanın müqayisəliliyinin təmin olunması təhlil prosesində təsərrüfat əməliyyat-
larının, iqtisadi göstəricilərin zaman kəsiyində qiymətləndirilməsinin zəruriliyindən irəli gəlir.
İnformasiyaya olan tələblərdən biri də onun  səmərəli olmasıdır, daha doğrusu artıq və lazım-
sız məlumatları aradan qaldırmaqla informasiyanın məqsədəuyğunluğunun təmin olun-
masıdır. Fikrimizcə, auditin informasiya təminatının yaxşılaşdırılması, iqtisadi təhlilinin
təsirliliyinin və səmərəliliyinin yüksəldilməsi məqsədi ilə informasiya sistemi yuxarıda qeyd
olunan tələblər nəzərə alınmaqla formalaşdırılmalı və təkmilləşdirilməlidir. 

Qeyd edək ki, digər meyarlarla yanaşı təhlilin informasiya mənbələri iqtisadi təhlilin təs-
nifatının əsasını təşkil edir. İqtisadi ədəbiyyatda auditə yaxın xidmət növü kimi iqtisadi təhlilin
informasiya mənbələrinin sistemləşdirilməsi problemləri müəyyən dərəcədə işıq-
landırılmışdır. Belə ki, iqtisadi təhlilin informasiya mənbələri şərti olaraq üç qrupa- norma-
tiv-plan, uçot xarakterli, uçotdan kənar [1, s.234-235], bəzi mütəxəssislər isə informasiyanın
tədqiqat obyektinə münasibətdə, onun predmetinə, informasiyanın daxil olması müddətinə,
işlənmə prosesinə və  mərhələlərinə görə [2, s. 36], ümumi iqtisadi, maliyyə informasiyası,
mühasibat, idarəetmə və vergi uçotu məlumatları, firmadaxili norma və normativlər kimi [3,
s. 68] təsnifləşdirilməsini təklif edir. M.İ. Bakanov, A.D. Şeremet daha yığcam qruplaşdır-
manın aparılmasını məqsədə uyğun hesab edərək əldəolunma mənbəyinə görə daxili və xarici
informasiyaları fərqləndirirlər və təhlilin informasiya təminatında daxili informasiyanın ro -
lunu xüsusi qeyd edirlər [4, s.61-72]. 

Fikrimizcə, auditin informasiya təminatı üzrə yuxarıda nəzərdən keçirilən təsnifat auditor
qarşısında duran vəzifələrin tam həllini  təmin etmir. Bu baxımdan, Kovalevin auditdə iqtisadi
təhlilin informasiya bazasını dörd iri kompleksdə (mühasibat uçotu məlumatları; vergi uçotu
məlumatları; statistik məlumatlar; sistemdən kənar məlumatlar) təsnifləşdirilməsi təklifi ilə
razılaşmaq olar. Həmin təsnifat qruplarının həcminə, sistemləşdirmə dərəcəsinə, əldəolun -
ma mənbələrinə, yenilənmənin nizamlığına və s. əlamətlər üzrə fərqləndiyi qeyd olunmaqla
ilkin sənədlərdən, registr və daxili hesabatdan, mühasibat hesabatından ibarət mühasibat kom-
pleksi daha yüksək sistemləşdirilmiş hesab olunur [5, s. 12-14]. M.V.  Melnik və  V.Q. Koq-
denko analitik prosedurların informasiya təminatı qismində  göstəriciləri beş qrupda
birləşdirməyi təklif edir: makroiqtisadi göstəricilər; sahə göstəriciləri; regional göstəricilər;
bazar göstəriciləri; təşkilatın göstəriciləri [6, s. 37-43].

Yuxarıda qeyd olunan fikirlərin ümumiləşdirilməsi əsasında belə bir nəticəyə gəlmək olar
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ki, informasiya təminatının audit və iqtisadi təhlilin məqsədləri üçün təsnifləşdirilməsində
prinsipal fərq yoxdur. Belə ki, audit və iqtisadi təhlilin aparılması zamanı praktiki olaraq
bütövlükdə müxtəlif spektrli informasiyalardan istifadə olunur, lakin təsərrüfat hadisələrini,
prosesləri və onların nəticələrini daha dolğun əks etdirən mühasibat uçotu və hesabatı
sənədləri, daha doğrusu, ilkin sənədlər, mühasibat uçotu registrləri və mühasibat (maliyyə)
hesabatı məlumatlarına üstünlük verilir. Bu, digər informasiya mənbələri ilə müqayisədə
onların informasiya tutumunun  yüksək olması ilə əlaqədardır. 

Mühasibat (maliyyə) hesabatı müəyyən olunmuş  formada təşkilatın əmlak və maliyyə
vəziyyyəti və onun təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələri haqqında məlumatların vahid sistemi
kimi səciyyələndirilir. Təşkilatın mühasibat hesabatı mühasibat balansından, mənfəət və
zərər haqqında hesabatdan, kapitaldakı dəyişikliklər haqqında hesabatdan, pul vəsaitlərinin
hərəkəti haqqında hesabatdan, onlara normativ aktlarda nəzərdə tutulmuş əlavələrdən, izahlı
qeydlərdən, təşkilatın mühasibat hesabatının dürüstlüyünü təsdiq edən auditor rəyindən (əgər
qanunvericiliklə həmin təşkilat mütləq auditor yoxlanmasından keçməlidirsə) ibarətdir.

Maliyyə uçotu və hesabatı məlumatlarının üstünlükləri onunla səciyyələnir ki, onlar baş
vermiş hadisələri əks etdirir, eyni zamanda, qrup üzrə göstəricilər kəmiyyətcə ifadə olun-
muşdur. Bununla yanaşı maliyyə uçotu və hesabatı informasiyasının formalaşmasının
əsaslandığı prinsip və qaydaların tam başa düşülməsi, eləcə də müəssisənin resurslarının,
onların yaranma mənbələrinin, gəlirlərinin və xərclərinin müəyyən olunmasında şərtilik və
ehtimallar həmin informasiyanın təhlili üçün əsas hesab olunur. 

Fikrimizcə, informasiya mənbələrini auditin mərhələləri üzrə sistemləşdirmək məqsədə
uyğun olardı ki, bu, auditor yoxlamasının  müxtəlif mərhələlərində analitik prosedurların
tətbiqinin spesifikasını tam açmağa imkan verər (Şəkil 1).

Auditor fəaliyyəti haqqında «Analitik prosedurlar» BAS  520-də qeyd olunur ki, auditin
planlaşdırılması mərhələsində tətbiq olunan analitik prosedurlarda maliyyə və qeyri maliyyə
informasiyasından istifadə edilməsi məqsədə uyğundur. Əgər nəzərə alsaq ki, bu mərhələdə
tətbiq olunan analitik prosedurlar müştərinin biznesi ilə tanışlığı, mümkün risk zonalarının
müəyyən edilməsinə imkan verir, onda bütün informasiya mənbəyi spektrindən, daha çox
kənar məlumatlardan – makroiqtisadi, sahə, bazar, region üzrə göstəricilərdən, az dərəcədə
təşkilatın hesabatından istifadə olunacaqdır.

Şəkil 1. Məlumat mənbələrinin 
auditor yoxlamasının  mərhələləri 

üzrə sistemləşdirilməsi

.

.

.

-
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Mahiyyət üzrə auditin aparılması zamanı əsasən daxili informasiya mənbələrindən – ilkin
uçot sənədləşməsinin, mühasibat uçotu,  statistik uçot və hesabatı,  operativ uçot və hesabatı,
vergi hesabatı və maliyyə hesabatı məlumatlarından istifadə olunur.  Bununla yanaşı
yoxlanılan təşkilat haqqında digər mənbələrdən də (məsələn, həmin təşkilatın məlumatları
ilə keçmiş iş təcrübəsi, audit olunan şəxsin əməkdaşlarından – bölmə rəhbərləri və mütəxəs-
sislərdən, həmin təşkilatın daxili auditorlarından və onların hesabat sənədlərindən, ona xidmət
göstərmiş digər auditorlardan, hüquqşünaslardan və məsləhətçilərdən, təşkilatın əməkdaşı
olmayan mütəxəssislərdən –müvafiq sahə üzrə dövlət və ya qeyri-dövlət tənzimlənməsini
həyata keçirən orqanların nümayəndələrindən, sifarişçilərindən, malgöndərənlərindən, analoji
təşkilatlardan əldə edilən informasiyalar, həmin fəaliyyət sferasına aid nəşrlərin – dövlət sta-
tistik, analitik, iqtisadi qəzet və jurnalların, bank və qiymətli kağızlar bazarı iştirakçıları
tərəfindən hazırlanmış hesabatın  məlumatlarından, normativ hüquqi aktlardan, direktorlar
şurasının iclaslarının protokollarından, səhmdarlara göndərilmiş və ya səlahiyyətli dövlət
hakimiyyəti orqanlarına təqdim olunmuş materiallardan, ötən illərin hesabatlarından, müha-
sibat uçotunun aparılması və daxili nəzarət sistemi üzrə qaydalardan, mühasibat uçotunun
hesablar planından, marketinq və satış planlarından) istifadə oluna bilər.

Auditin yekun mərhələsində auditor tərəfindən tətbiq olunan analitik prosedurların
məqsədi müəssisənin fəaliyyətinin nəticələri, onun işinin vəziyyəti və mühasibat hesabatına
daxil edilmiş bütün digər informasiyaların  bir-biri ilə və biznes haqqında auditorda for-
malaşan fikirlə üst-üstə düşüb düşmədiyini müəyyən etmək, müəssisənin fəaliyyətinin fasilə-
sizliyi ehtimalının qiymətləndirilməsidir. Bu zaman təşkilatın fəaliyyəti göstəriciləri və bazar
göstəriciləri baza rolunu oynayır. 

Təcrübə göstərir ki, istehsal prosesində müəssisənin fəaliyyətinə təsir göstərən bəzi mühüm
amillər haqqında, ümumiyyətlə, məlumat yox dərəcəsindədir. Məsələyə bu aspektdən
yanaşsaq, fikrimizcə, auditor təşkilatının  (müstəqil auditorun) zəruri və kifayət dərəcədə in-
formasiya ilə təmin olunması probleminin həlli iki istiqamətdə mümkündür:

1. Mühasibat hesabatının tərtib olunması üzrə tələblər gözlənilməklə mühasibat hesabatı
göstəricilərinin artırılması;

2. Mühüm məlumatların əlavə məqsədli qruplaşdırılması əsasında auditor tərəfindən
mühasibat uçotu və hesabatı  üzrə hazırlanmış  törəmə göstəricilərinin sayının, seçimlərin
həcminin artırılması. 

Aparılan tədqiqat göstərir ki, aktivlərin, öhdəliklərin, gəlirlərin, xərclərin bəzi növləri və
kapitalın tərkibi haqqında uçot məlumatları onların mühümlüyündən asılı olaraq hesabatda
ayrıca göstərilə bilər (bu tələb audit prosesində formalaşan törəmə informasiyaya da şamil
olunur) və bununla bağlı auditorun qərarı həmin göstəricinin məzmunundan, həcmindən,
xarakterindən, formalaşmasının konkret şəraitindən asılı olmaqla iqtisadi subyektin auditi
qarşısında qoyulmuş məqsədlərin həlli üçün müvafiq təyinata cavab verməlidir. Əgər ak-
tivlərin,  öhdəliklərin, gəlirlərin və xərclərin bəzi növləri üzrə informasiya müəssisənin
maliyyə vəziyyəti və ya onun fəaliyyətinin maliyyə nəticələrinin qiymətləndirilməsi üçün
əhəmiyyətli deyildirsə, onda həmin göstəricilər mühasibat hesabatına, mənfəət və zərərlər
haqqında hesabata şərhlərdə, yaxud izahlı qeydlərdə təfərrüatı ilə açıqlanmaqla  mühasibat
balansında və mühasibat hesabatında ümumi məbləğdə əks etdirilə bilər. 
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Auditor yoxlanmasında lüzumsuz informasiyanın toplanması məqsədə uyğun deyildir.
Təcrübə göstərir ki, bəzi hallarda yoxlamanın keyfiyyətini artırmaq məqsədi ilə həddindən
artıq informasiya toplanır, lakin auditin aparılması prosesində  həmin məlumatlardan ya ki-
fayət qədər istifadə olunmur yaxud da yoxlamanın yekun sənədlərində məntiqsiz, bir- birini
tamamlamayan məlumatlar yer alır. Bu, həm də auditin prinsiplərinə ziddir və sifarişçinin
auditor şirkətinə münasibətinə mənfi təsir göstərə bilər. Bu məqsədlə, auditor yoxlamasının
gedişatında auditin məqsədi və istiqaməti üzrə istifadə oluna biləcək informasiya toplan-
malıdır.

Auditor tərəfindən öz nəticələrinin və qərarının əsaslandırılması üçün istifadə etdiyi
mühasibat hesabatında minimum maddələr qrupu üzrə məlumatlar açıqlanmalıdır. Həmin
açıqlamalar bilavasitə blanklarda və hesabat formalarında və ya ayrıca əlavələrdə verilə bilər.
Bu zaman auditor auditin məqsədinə görə informasiyanın qiymətləndirilməsi zamanı onun
əhəmiyyətlilik meyarının aşağı səviyyəsinin qəbul olunması haqqında qərar qəbul edə bilər.

Auditin informasiya təminatı ilə əlaqədar bir məsələni də qeyd etmək yerinə düşər ki,
uçot və hesabat məlumatlarının müqayisəliliyinin təmin olunmasında müəssisənin maliyyə
vəziyyətinə, pul vəsaitlərinin hərəkətinə, maliyyə nəticələrinə, xammal-materialların, əsas
vəsaitlərin dəyərinə, xərclərin və gəlirlərin həcminə, hesabat tarixindən sonrakı hadisələrin
nəticələrinə, kapitala, onun ehtiyatlarına və öhdəliklərinə ciddi təsir göstərə bilən uçot
siyasətində dəyişikliklərə xüsusi önəm verilməlidir. İnformasiyanın müvafiq açıqlanması
hesablama, xüsusi ilə analitik göstəricilərin, cədvəllərin, şərhlərin bilavasitə mühasibat
hesabatına və ya izahlı qeydlərə daxil edilməsi ilə həyata keçirilməlidir.

Beləliklə, analitik prosedurların məqsədindən asılı olaraq onun məlumat mənbələrinin
sitemləşdirilməsinin təklif etdiyimiz qaydası yoxlanılan iqtisadi subyektin fəaliyyətinin
fasiləsizliyi ehtimalının gözlənilməsinin və rəhbərliyin işinin səmərəliliyinin
qiymətləndirilməsi kontekstində yoxlamanın hər bir mərhələsində auditora bütün infor-
masiya massivindən təşkilatın fəaliyyətini dərk etmək,  «zəif nöqtəni», qeyri-adi tərəddüdləri
və göstəricilər üzrə kənarlaşmaları aşkar etmək üçün zəruri olan informasiyanı seçməyə və
nəticədə informasiyanın axtarılması müddətini azaltmaqla auditorun işinin asanlaşdırıl-
masına və bütövlükdə aparılan iqtisadi təhlilin və auditin keyfiyyətinin yüksəlməsinə imkan
verəcəkdir.
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Abstract
tHE SYStEMAtIZAtION OF DAtA BASES IN AUDItING

Aynur HACIYEvA
Ph.D. student, Azerbaijan State Economic University

Key words: audit, information, financial reporting, economic analysis, analytical proce-
dures

The quality of auditing and conducted economic analysis and the reliability of its results
mainly depends on its provision with the necessary information. Finding out of the non-
typical behavior of indicators in audit inspection, as well as assessing the probability of con-
tinuity of action and the effectiveness of performing of the works is carried out through the
relevant procedures that it demands the existence of the necessary information. Therefore,
special attention was paid to the accuracy of the internal and external information used.

Резюме
ПРОБЛЕмы СИСТЕмАТИЗАцИИ ИНФОРмАцИОННыХ 

ИСТОЧНИКОВ В АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Айнур ГАДЖИЕВА

диссертант Азербайджанского Государственного Экономического Университета

Ключевые слова: аудит, информация, финансовая отчетность, экономический ана-
лиз, аналитические процедуры

Качество проведенного аудита и экономического анализа, а также достоверность ре-
зультатов во многом зависит от обеспечения необходимой информацией. Выявление
нестандартных показателей в аудиторской проверке, а также оценка допущения непре-
рывности деятельности и эффективности работы проводится с соответсвуюущими ана-
литическими процедурами, которые требуют наличие необходимой информации.
Поэтому должно быть уделено особое внимание на объективность использованных
внутренних и внешних информации.
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ALİ tƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏ FƏNLƏRİN tƏDRİSİNDƏ
İNtERAKtİv tƏLİM ÜSULLARINDAN İStİFADƏNİN tƏŞKİLİ

Esmira KAZIMOvA
baş müəllim, Azərbaycan Universiteti

Rəyçi: Bakı Biznes Universiteti, “Marketinq və menecment” kafedrasının dosenti
S.B. Məmmədova

Açar sözlər: kurikulum, interaktiv təlim üsulları, qiymətləndirmə, sillabusların tərtibi
Azərbaycanın təhsil sisteminə 90-cı  illərdən başlayaraq yeni pedaqoji terminologiya

daxil olmuşdur. Bu, “Kurikulum”, “İnteraktiv təlim üsulları” pedaqoji  terminologiyası idi.
Kurikulum təhsilin məzmunu, təşkili və qiymətləndirilməsi ilə bağlı bütün məsələləri özündə
əks etdirən  konseptual sənəddir. Kurikulumun əsasını tərtib, tətbiq, qiymətləndirmə, təhlil
təşkil edir. Kurikulum islahatlarını zəruri edən bir sıra səbəblər vardır ki, onlara cəmiyyətdə
yeni ictimai münasibətlərin yaranması, dünya təhsil sisteminə inteqrasiya, müasir infor-
masiya əsrinin tələbləri, təhsilin məqsədi və vəzifələrinə yeni baxış və yanaşmaların for-
malaşması, bu gün mövcud olan təhsil proqramlarının müasir tələblərinə cavab verməməsi
aiddir. Lakin müasir  kurikulumun ənənəvi təhsil proqramından bir sıra üstünlükləri var.

Bu fərq nədən ibarətdir?
- Ənənəvi təhsil proqramı bilikyönümlü, müasir kurikulum isə şəxsiyyətyönümlüdür;
- Ənənəvi təhsil proqramı müəllimyönümlüdür, müasir kurikulum isə tələbə (şagird)

yönümlüdür;
- Ənənəvi təhsil proqramında fəndaxili və fənlərarası əlaqə məqsədyönlü və sistemli

xarakter daşımır. Müasir kurikulumda isə  inteqrativlik  əsas prinsip kimi götürülür;
- Ənənəvi təhsil proqramı  təklifyönümlüdür, kurikulum isə tələbyönümlüdür;
- Ənənəvi təhsil proqramı fənyönümlü, kurikulum isə nəticəyönümlüdür.
Fəal interaktiv təlim metodlarının tətbiqini zəruri edən ən mühüm amillərdən biri odur

ki, həmin metodlar tələbələrdə daim dəyişməkdə olan dinamik şəraitə uyğunlaşdırmaqla
sosial bacarıqları formalaşdırır, təfəkkürün çevikliyini təmin edir, qrup, kollektiv şəkildə
fəaliyyət göstərməyi, əməkdaşlıq etməyi onlara öyrədir.

Beləliklə, mən də bu yazımda kurikulumun islahatının zəruriliyini nəzərə alaraq “Müha-
sibat uçotu” fənnindən “Mühasibat balansı və onun əhəmiyyəti” mövzusunda yeni üsulla
tədris olunan dərs nümunəsini verməyə səy göstərmişəm.

Mövzu: Mühasibat balansı və onun əhəmiyyəti
Məqsəd:

1. Balansın quruluşu, növləri,  informasiya mənbəyi  kimi əhəmiyyəti haqqında bilikləri
əldə etmək;

2. Balans növlərini fərqləndirmək;
3. Balansın tərtibi qaydaları ilə tanış olmaq;
4. Balans tərtib etmək;
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5. Balansdan  istifadə etməklə idarəetmə qərarlarının qəbulu.
Dərsdə iş forması:  ümumi qruplarla iş, kiçik qruplarla iş, müzakirə.
Təlim üsulları : Klaster, müşahidə, disskusiya.
İnteqrasiya : Mühasibat uçotu nəzəriyyəsi, makro və mikro iqtisadiyyat.
Resurslar: Balans forması, mövzuya aid slaydlar, lövhə, dərslik.
Dərsin gedişi: 

I MƏRHƏLƏ:
MOtİvASİYA : Problemin müəyyənləşdirilməsi

Mövzunun adını açmaq üçün  “Klaster” üsulundan istifadə.

tədqiqat sualları: Tələbələrə bu suallar verilir?
1. Balans nədir?;
2. Onun quruluşu və balans maddələri;
3. Balansın növləri;
4. Balansın tərtibi, təsdiqi və təqdim olunması;
5. Balansın informasiya mənbəyi kimi əhəmiyyəti.

II MƏRHƏLƏ:
tədqiqatın aparılması.
Tələbələr qruplara bölünür və hər qrupa əvvəldən hazırlanmış iş vərəqələrində tapşırıqlar

paylanır.
I qrup:
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II qrup:
III qrup:
IY qrup :
v qrup:

III MƏRHƏLƏ:
İnformasiya mübadiləsi 
Tələbələr qruplarda işləyir, verilən tapşırıqlar əsasında tədqiqat aparır, fikir mübadiləsi

edərək problemi həll etmək üçün çalışırlar.

Iv MƏRHƏLƏ:
Məlumat müzakirəsi
Hər qrupun lideri lövhəyə dəvət edilir. Qruplar üzrə təqdimatlar başlanır. Bu zaman

yerində əyləşən tələbələr diqqətlə izahı dinləyir və öz fikirlərini bildirirlər. Suallara cavab
verir və alınan nəticələri mübadilə edirlər.

v MƏRHƏLƏ:
Nəticələrin ümumiləşdirilməsi və yaradıcı tətbiqetmə 

Verdiyim aşağıdakı suallar əsasında yeni dərs materaillarına dair bilikləri ümumiləşdirir-
lər:

1.Balans  nədir və  onun hesabat forması kimi rolu nədən ibarətdir?
2.Mühasibat  balansının  mahiyyəti nədən ibarətdir?
3.Mühasibat balansının növləri və xarakterik xüsusiyyətləri nədir?
3.Balansın   aktiv və passivinin ümumi maddələrini qiymətləndirin.
4.Balansın üfüqi və şaqulu təhlili necə aparılır?
5.Balansın informasiya mənbəyi kimi rolu nədən ibarətdir?

vI MƏRHƏLƏ:
Qiymətləndirmə
Qrupların qiymətləndirilməsi tapşırıqlara uyğun seçilmiş meyarlara əsasən aparılır, bu

məqsədlə öncədən hazırlanmış cədvəldən istifadə edilir. Qiymətləndirmə 10 balla aparılır.
Sonra ballar cəmlənilir, hər qrupun qazandığı yerlər elan edilir. Tələbələr tapşırıqların
öhdəsindən vaxtında gələ bilirsə, onlara fərdi qaydada həll etmək üçün 4-5 bənddən ibarət
test sualları paylanılır, nəticələr qrupa elan edilir. Qiymət 5 ballı şkala ilə aparılır.
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Сədvəl 1.
Qiymətləndirmə  cədvəli ( I variant)             

Cədvəl 2.
Qiymətləndirmə  cədvəli  ( II variant )                          

Fənn sillabusları əsasında təlimin planlaşdırılması 

Qiymətləndirmə

Qrup

Nizam 
intizam

Dolğun
məlumat

Əməkdaşlıq
Fəallıq

səviyyəsi
test Yekun

I qrup

II qrup

III qrup

Iv qrup

Qrup

Meyar
I qrup II qrup III qrup Iv qrup

I.verilən cavabın dolğunluğu

II. Qrupun fəallığı

III. Qruplarda əməkdaşlıq

Iv. Nəticələrin təqdimatı

Mövzular

Balans və onun 
informasiya
mənbəyi kimi
rolu

Standartlar

1.Balansla tanışlıq
2.Balansın 
maddələrinin
qiymətləndirilməsi;
3.Balansın tərtibi;
4.Balansın 
oxunması və 
təhlildə 
istifadəsi

İnteqrasiya

Fəndaxili
(maliyyə
hesabatlarının
təhlili,
idarəetmə 
təhlili
fənnlərində 
istifadə edilir)
Fənlərarası
(statistika ilə,
maliyyə, 
iqtisadi)
nəzəriyyə 

Resurslar

1. Proyektor
2. Slaydlar
3. Testlər
(mürəkkəblik
dərəcəsinə
görə)
4. Əyləncəli
iqtisadi 
oyunlar
5. Tələbənin
özünün tərtib
etdiyi test və
oyunlar

Qiymətləndirmə

Balansı bilir (5-6 bal)
Balansı tərtib edir 
(7-8 bal)
Balansı oxuyur və təhlildə isti-
fadə edir (8-9 bal )
Müxtəlif balansları təhlil edərək 
informasiya verir (10 bal)
Qeyd:
1.Dərsə mane olan tələbələrin
balları ya fərdi, ya da üzvü
olduğu qrupdan çıxılır
2. Əvvəlcədən hansı meyarla
qiymətləndirmə aparılacaq onu
elan edirəm.
3.Dərsin sonunda topladıqları
balla elan edilir və fəal iştiraka
görə təşəkkür edirəm.

Saat
tarix
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“vətəndaşı olmayandan olmaz ölkə
vətəndaşı

Bunun qiymətini bilməlidir

Onu ədalətli qiymətləndirməm üçün mənə
şərait yaratmağa

Nəticə və ümumiləşdirməni, nailiyyətləri
qiymətləndirmənin növlərini müəyyən
etdim
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Abstract
USING INtERACtIvE tEACHING MEtHODS IN tEACHING PROCESS IN

HIGHER EDUCAtION INStItUtIONS
Esmira KAZIMOvA 

senior teacher, Azerbaijan University

Key words: curriculum, interactive teaching methods, assessment, preparation of syllabi
The importance of the use of interactive teaching methods in learning process, the intro-

duction of the new assessment mechanism, the compilation of subject matters such as syllabi
is investigated in the article.

The forms and methods of effective teaching, cource programs, training, planning, and so
on is analyzed in the article. The issues are presented in a visual way.

Резюме
ОРГАНИЗАцИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНыХ СПОСОБОВ 

ОБУЧЕНИЯ ДИСцИПЛИН ВыСШИХ УЧЕБНыХ ЗАВЕДЕНИЙ
Эсмира КАЗымОВА 

преподаватель, Университет “Азербайджан”

Ключевые слова: курикулум, интерактивные методы обучения, оформление силлабус

nailiyyətlərin



AZƏRBAYCAN UNİVERSİTETİ 113

n İPƏK YOLU n 1/2017

В статье рассматривается значение процесса курикулeм,использование интерактив-
ных методов обучения, его значение, составление силлабусов с помошью этих методов
обучения.

Наряду  с этим в статье коротко разьясняется внедрение нового механизма о цени-
вания.
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SOSİAL SAHƏNİN  tƏNZİMLƏNMƏSİ vƏ DÖvLƏt 
PROQRAMLARI ONUN ƏSAS ALƏtİ KİMİ  

Elina RZAYEvA 
Azərbaycan Kooperasiya Universiteti, doktorant

Rəyçi: AMEA, İqtisad İnstitutu, i.ü.f.d., dos. E.E. Məmmədzadə
Açar sözlər: sosial sahə, sosial proqramlar, tənzimləmə, yoxsulluq, region, ev təsərrüfatı.
Giriş. Təcrübə göstərir ki, ölkəmizdə islahatların nəticəsi olaraq sosial siyasət, sosial

sahələrin inkişafı ilə insan tələbatının ödənilməsi nəzəriyyəsinə uyğun yolları formalaşdırmaq
siyasəti yeridilir.  Məlumdur ki, bu siyasətin reallaşdırılması və zəruri resurs təminatı isti-
fadənin metodlarının icrasını tələb edir. Sosial-mədəni sfera sahələrinin respublikamızda son
illər inkişaf xüsusiyyətləri nəticəsində əhalinin maddi təminatı, yaş tərkibi, təkrar istehsal
strukturu və əhalinin həyat tərzində baş verən keyfiyyət dəyişiklikləri ilə müəyyənləşir. Bun-
larla yanaşı əhalinin ömür səviyyəsi, insan inkişafı indeksi, yoxsulluq həddinin dəyişmə di-
namikası bu prosesdə zəruri göstəricilər olmaqla tənzimlənmə və idarəetmə obyekti kimi
xarakterizə olunur. Bu proseslərin həlli birbaşa daxili istehsal, bölgü və istehlak münasi-
bətlərini tənzimləyən dövlət idarəetmə siyasəti ilə uzlaşdırılır və makroiqtisadi idarəetmə və
iqtisadi stimullar vasitəsi ilə idarə olunur. 

Azərbaycanda sosial sahənin idarə olunmasının  meyilləri
Tədqiqat göstərir ki, sosial siyasətin formalaşması prioritetlər və tarazlı dinamizm prinsip -

ləri əsasında qurulur. Eyni zamanda, prioritetlərin əsaslandırılması konseptual istiqamətlər
və resurs təminatına görə formalaşır. Prioritetlər bazar iqtisadiyyatı şəraitində ölkədə baş
verən iqtisadi dəyişikliklərin əsasını təşkil etməklə təkmilləşir, yeni proqnozlar və resurs
təminatına şərait yaradır. Sosial prioritetlərin tərtibi və təsdiqi obyektiv qanunlar, Milli Məc -
lisin sosial-iqtisadi sahələri tənzimləyən mexanizmlər vasitəsi ilə reallaşdırılır. Təhlil göstərir
ki, son illərdə ölkəmizdə reallaşdırılan sosial sahənin prioritetlərini aşağıdakı kimi təsnif -
ləşdirmək olar [1,2]:

- əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi və iqtisadi artımın tərkib hissəsi olaraq
əhalinin tələbatının hərtərəfli ödənilməsi;

- əhalinin iqtisadi təhlükəsizliyi sosial təminatının tarazlaşması istiqamətlərinin forma -
laşdırılması;

- regionların sosial-iqtisadi inkişafı, əhalinin məskunlaşması və təşkil edilməsi;
- sosial müdafiə sistemində sosial ədalətli prinsip və mexanizmlərin təkmilləşməsi,

həmçinin dünya sosial standartlara uyğun təkmilləşdirilməsi;
- sosial-mədəni sahələrin infrastrukturun yerləşməsi və təşkilində tələbatın artımı və

əhalinin hərtərəfli inkişafının təmin edilməsi;
- insan amili olaraq sosial hüquqların qorunmasına təhsil mədəni səviyyə və digər dövlət

maliyyə hesabına inkişaf edən sahələrdə rəqabət mühitinin yaxşılaşdırılması və təkrar
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istehsalının təkmilləşdirilməsi;
- əhalinin iqtisadi və sosial təbəqələşməsinin obyektiv və zəruri parametrlərinin tədqiqi

üçün proqnozunun perspektiv istiqamətlərinin əsaslandırılması.
Aydındır ki, bu problemlərin həlli hər şeydən əvvəl ölkənin maliyyə imkanlarının artırıl-

masını tələb edir. 2015-ci ildə ölkədə 54,3 milyard manat dəyərində və ya əvvəlki ilin mü-
vafiq dövrü ilə müqayisədə 1,1 faiz çox ÜDM istehsal olunmuş [3], ÜDM-in əhalinin hər
nəfərinə düşən həcmi 4.5 min manat  təşkil etmişdir [4].

2016-cı  ilin 9 ayında iqtisadiyyatın qeyri-neft sektorunda yaradılan əvvəlki ilin müvafiq
dövrü ilə ÜDM-in 3,9 faiz enməsi müşahidə olunmuşdur [4]. Onun ÜDM-də xüsusi çəkisi
59,9 faiz təşkil etmişdir [3].

Eyni zamanda 2015-ci ildə   iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə əlavə dəyərin fiziki həcm in-
deksi kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sahəsində 6.6%, mədənçıxarma sə-
nayesində 0.9%, emal sənayesində 7.7%, informasiya və rabitədə 6.8%, tikintidə 6,6%
artmışdır [5].

Ayrı-ayrı sahələrdə aparılmış tədqiqatların nəticəsinə əsasən, 2015-ci ildə 4671,6 min
nəfər [6] iqtisadiyyatla məşğul olmuş və onların 1502,5 min nəfəri və ya 32.1 faizi muzdla
işləyənlərdir [7]. Əgər 2005-ci ildə muzdla işləyənlərin sayı  1297.1 min nəfər olmuşdursa,
2015- ci ildə bu rəqəm 1502,5 min nəfərə çatmışdır [7],  ya da 2015-ci ildə  iqtisadi fəaliyyət
növləri üzrə muzdla işləyən işçilərin sayı 15.8  faizə qədər artmışdır [7].

Şəkil 1. Sanitar-gigiyena normalarına cavab verməyən şəraitdə 
işləyənlərin sayı, (nəfər).

Mənbə: [8]. 
Qeyd etmək lazımdır ki,  sosial sahələrin idarəedilməsində  əmək şəraitinin  tənzimlən-

məsi xüsusi rola malikdir. Bu amil birbaşa  əhalinin səhiyyə göstəricilərinə də təsir edir.
Vəziyyəti  Şəkil 1-dən  təhlil etmək olar.

Şəkil 1-dən göründüyü kimi, sənayedə sanitar-gigiyena normalarına cavab verməyən
şərait sabit olaraq 20 000 nəfər həcmində olaraq qalır. Bu isə 2005-2015-ci illərdə ÜDM-də
sənaye sektorunun artırılması şəraitində ona dəlalət edir ki, sanitar – gigiyena normalarına
cavab verməyən şərait əsasən birtipli sahələrdə bərqarər olub. 
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Digər sosial sahənin idarəetmə obyekti kimi çıxış edən sfera əhalinin aylıq gəlirlərinin
tənzimlənməsidir. Bu istiqamətdə heç şübhəsiz ki, dövlətin minimum əməkhaqqı siyasəti öz
müsbət rolunu oynayır. Bu günə Azərbaycanda minimum əməkhaqqı 2013-ci ildən 2015-ci
ilə qədər 105 azn təşkil edir [9]. Eyni zamanda, müəllif tərəfindən gəlirlərin əhali arasında
bölüşdürüldüyünü orta ölkə göstəricisinə görə müəyyən etmək üçün aşağıdakı cədvəli tərtib
etmişik (bax Cədvəl 1.).

Cədvəl 1. 
2015-ci ildə hər nəfərə düşən orta aylıq gəlirlərin səviyyəsinə görə əhalinin və 

təsərrüfatların bölgüsü (%), (4250 ev təsərrüfatı tədqiq olunub)   

Qeyd: cədvəl müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir.

Azərbaycanda dövlət sosial proqramların həyata keçirilməsinin qiymətləndirilməsi
Azərbaycanda 2016-cı ilə qədər bir neçə dövlət sosial proqramı qəbul olunmuşdur. Onların

sırasında “Ana və uşaqların sağlamlığının yaxşılaşdırılmasına dair 2014-2020-ci illər üçün
Dövlət Proqramı”, “2014-2016-cı illərdə Bakı şəhərinin və onun qəsəbələrinin sosial-iqtisadi
inkişafına dair Dövlət Proqramı”, "2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici

Ev 
təsərrüfatlarının

xüsusi çəkisi

Ən az gəlirli ev
təsərrüfatlarının

xüsusi çəkisi

Şəxslərin xüsusi
çəkisi

Ən az gəlirli 
şəxslərin xüsusi

çəkisi

Cəmi 100 100 100 100
manata qədər - - - -
100,1 - 105,0 0,1 0,1 0,1 0,1
105,1 - 110,0 1,7 1,8 1,8 1,9
110,1 - 115,0 3,8 5,6 4,1 6,0
115,1 - 120,0 3,5 9,1 3,9 9.9
120,1 - 125,0 4,7 13,8 5,4 15,3
125,1 - 130,0 4,5 18,3 4,9 20,2
130,1 - 135,0 5,1 23,4 5,6 25,8
135,1 - 140,0 5,3 28,7 5,8 31,6
140,1 - 145,0 4,5 JJ ,z 5.0 36.6
145,1 - 150,0 5,4 38,6 6,0 42,6
150,1 - 160,0 10,1 48,7 1 1,0 53,6
160,1 - 170,0 8,7 57,4 9,2 62.8
170,1 - 180,0 7,1 64,5 7,2 70,0
180,1 - 190,0 5,7 70,2 5,8 75,8
190,1 - 200,0 5,0 75,2 4,7 80,5
200,1 -225,0 8.1 O ~> "> OJ,J 7,4 87,9
225,1 - 250,0 5,7 89,0 4,7 92,6
250,1 - 300.0 5,6 94,6 4,2 96,8
300 və çox 5,4 100,0 3,2 100,0



AZƏRBAYCAN UNİVERSİTETİ 117

n İPƏK YOLU n 1/2017

ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı", “2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında
yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf Dövlət Proqramı”, “Azərbaycan gəncliyi 2011-
2015-ci illərdə Dövlət Proqramı”, “Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci il-
lərdə sosial-iqtisadi  inkişafı  Dövlət  Proqramı”  və s.  kimi  proqramların  adlarını  çəkmək
olar [9].

Həmin dövlət proqramların icrasının təhlili göstərir ki, ölkədə nisbətən sosial-iqtisadi
durum sabit inkişafa malikdir. Belə ki, 2005-2015-ci illər üzrə statistik məlumatlardan və
ev təsərrüfatlarının tədqiqatının (ETT) nəticələrindən istifadə etməklə, ölkədə yoxsulluq
səviyyəsi üzrə ümumiləşdirilmiş göstəricilər 2 saylı Cədvəldə təqdim edilir [10].

Cədvəl 2. 
Azərbaycan Respublikası üzrə yoxsulluq səviyyəsi

Mənbə: [11].
Cədvəl 2-dən göründüyü kimi, 2015-ci ildə yoxsulluq səviyyəsi  4,9 %-ə enmişdir. Ən

yüksək göstərici isə 2005-ci ildə müşahidə olunmuşdur.
Təhlil göstərdi ki, ölkədə yoxsulluğun aşağıdakı faktorlarla bağlı olduğu bəlli olur:
- paytaxtda və rayon mərkəzlərində yaşayan əhali və regionların kənd yerlərində

yaşayan əhali arasında yoxsulluq səviyyələrin az fərqinə baxmayaraq, 2014-2015-ci
illərdə şəhər yerlərində yoxsulluğun azalma tempi kənd yerlərinə nisbətən daha sürətli
olmuşdur;

- 2015-ci ildə iqtisadi rayonlar üzrə muzdla işləyənlərin orta aylıq nominal
əməkhaqqının ən aşağı səviyyəsi Yuxarı Qarabağ, Şəki-Zaqatala, Kəlbəcər-Laçın zo -
nalarında olmuşdur. Lakin əsas fərq Bakı şəhəri ilə regionlar arasındadır (Bakı
şəhərində Yuxarı Qarabağ və Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonları ilə müqayisədə nominal
əməkhaqqı müvafiq olaraq 2,7 dəfə və 2,6 dəfə çox olmuşdur) [11];

- ev təsərrüfatlarının tərkibinin (ailə üzvlərinin sayı) böyük olması yoxsulluq üçün zəmin
yaradır.  Dörduşaqlı  ailələrdə  adambaşına  aylıq   gəlir     uşaqsız ailələrdən   1,5
dəfə, biruşaqlı ailələrdən 1,3 dəfə azdır. Tək yaşayan şəxslər üzrə adambaşına gəlir
uşaqlı ailələrə nisbətən 1.8 dəfə çoxdur [12];

- ev təsərrüfatı başçısının təhsil səviyyəsi artdıqca, xüsusilə ali təhsilli ev başçılarının,
yoxsulluğa enmək şansı az olur [13];

Gəlirlər əhalinin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasında vacib alət olsa da, yoxsulluğun

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Yoxsulluq həddi, manat 42,6 58,0 64,0 78,6 89,5 98,7 107,2 119,3 125,2 129,6 135,6

Yoxsulluq səviyyəsi, faizlə 29,3 20,8 15,8 13,2 10,9 9,1 7,6 6,0 5,3 5,0 4,9
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aşağı düşməsinə təsir edən tək amil deyildir. Respublikada yoxsulluq probleminin həlli
əhalinin gəlirlərin yüksəldilməsi ilə yanaşı, sosial sahədə göstərilən xidmətlərin də inkişafını
zəruri edir. Ona görə, uşaq və körpə ölümü, ana ölümü, yoluxucu xəstəliklərin genişlənməsi,
ərzaq təhlükəsizliyi və uşaqların qidalanması, habelə təlim nailiyyətləri kimi göstəricilərin
monitorinqinin aparılması mühüm məna  daşıyır.  

Yoxsulluğun tədqiqatı üçün göstəricilərin müəyyənləşdirilməsində bir neçə mürəkkəblik
olsa da, mövcud göstəricilər əsasında aşağıdakıları göstərmək olar: atmosferin ozon qatının
dağıdılması, iqlimin dəyişiklikləri, bioloji müxtəlifliyin ixtisar olunması, aramsız təbii
fəlakətlər, ekologiyanın çirklənməsi müxtəlif xəstəliklərin çoxalmasına səbəb olur. Qeyd
etmək lazımdır ki, Azərbayan Respublikasının əhalisi arasında ürək-damar, mədə-bağırsaq
orqanlarının, tənəffüs orqanlarının xəstəlikləri üstünlük təşkil edir.

Məlum olduğu kimi, işsizlik əhalinin gəlirlərini azaldan əsas faktorlardan biridir.
Beynəlxalq Əmək Təşkilatının metodologiyasına uyğun olaraq, 2015-ci ildə ölkədə işsiz sta-
tusu olan əhalinin sayı 28.8 min nəfər, yaxud iqtisadi fəal əhalinin 0,59%-ni təşkil etmişdir. 

Dövlət məşğulluq siyasəti müəyyən tədbirlər vasitəsilə işsiz statusunda olana dəstək ve -
rilməsini nəzərdə tutur. Tədbirlərin bir çoxu işsizliyə görə müavinətlərin tətbiqindən ibarətdir.
2015-ci ildə 28.8 işsizə müavinət ödənilmişdir, ödənilən işsizlik müavinətinin orta aylıq
məbləği 252 manat təşkil etmişdir [14]. Digər tədbirlər isə, peşə təlimlərinin təşkil edilməsi,
əmək yarmarkalarının keçirilməsi və bu kimi tədbirlərdən ibarətdir. Əsasən, əmək bazarının
təşkilinə və təkmilləşdirilməsinə, işçi qüvvəsinin iqtisadiyyatın tələblərinə uyğunlaşdırıl-
masına yönəlmişdir.

Bu gün bu sektorda əsas problem əməkqabiliyyətli əhalinin effektiv məşğulluq imkan-
larının daha da genişləndirilməsindən ibarətdir. 2015-ci ildə sənaye istehsalının 72%-i
mədənçıxarma sənayesi təşkil etsə də, məşğul əhalinin yalnız 2,1%-i bu sektorda çalışır. Təhlil
göstərdi ki, məşğulluğun, iqtisadiyyatın inkişafı ilə yanaşı, eyni zamanda, iş axtaran vətən-
daşların peşə bacarıqlarının, sahibkarların bazarın tələblərinə adaptasiyası istiqamətində təd-
birlərin həyata keçirilməsi də böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Bu sahədə əhalinin hüquqlarının müdafiəsi, həmçinin əmək bazarının və işsizliyin vəziyyə-
tinin qiymətləndirilməsi üçün müntəzəm və etibarlı məlumat bazasının təşkil olunması da
xüsusi əhəmiyyət daşıyır.

Başqa vacib məsələ əməkhaqqının tənzimlənməsi üsullarının təkmilləşdirilməsidir.  Azər-
baycanda yoxsulluğun təhlili zamanı məlum olur ki, azməhsuldar və azmaaşlı iş yerlərinin
çoxluğu məşğul əhalinin yoxsulluğunu azaltmağa şərait yaratmır. Məşğul əhali arasında yox-
sulluğu azaltmaq məqsədilə son illərdə minimum əməkhaqqının yüksəldilməsi istiqamətində
müvafiq tədbirlər həyata keçirilmişdir. Belə ki, 2003-cü ildən minimum əməkhaqqı
mərhələlərlə yüksələrək, 9,0 manatdan 2013-ci ildə 105 manata çatdırılmışdır [15].  

Bu sahədə mühüm məsələlərdən biri də eyni səviyyə üzrə özəl və dövlət təşkilatlarında
məşğul olanların əməkhaqlarında kəskin fərqlərin mövcudluğudur. 2014-cü ildə orta aylıq
nominal əməkhaqqı dövlət sektorunda 355,7 manat, qeyri-dövlət sektorunda isə 571,1 manat,
yəni təqribən 1,7 dəfə artıq olmuşdur [16].
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Cədvəl 3. 
İqtisadi rayonlar üzrə işsiz əhalinin sayında gənc əhalinin (15-24 yaş) payı, faizlə

Mənbə: [17].
Cədvəl 3-dən göründüyü kimi, 15-24 yaş intervalında olan gənclərin işsizlər sırasında

xüsusi çəkisi 2014-cü ildə ən böyük göstəricisi Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonunda olmuşdur.
Ən aşağı işsizlik göstəricisi isə Bakı şəhərində müşahidə olunub. Bakı şəhərinin göstəricisi
ilə müqayisədə bu göstərici Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonunda 3.02 dəfə yüksək olmuşdur.
Lakin 2011-ci illə müqayisədə bu iqtisadi rayonların arasında fərq daha yüksək olmuşdur.
Belə ki, həmin ildə 15-24 yaş intervalında olan gənclərin işsizlər sırasında xüsusi çəkisi mü-
vafiq olaraq Yuxarı Qarabağ və Bakı şəhəri iqtisadi rayonlarda 60.2% və 16.7 % təşkil edirdi.
Bu göstəricilərin arasında isə fərq 3.6 dəfə olmuşdur. Bu o deməkdir ki, bu gün müvafiq yaş
kateqoriyasında gənclər respublika üzrə daha çox iş yerləri ilə təmin olunur.

Qeyd etməliyik ki, axırıncı 5  ildə respublikamızda ana və uşaqların sağlamlığı ilə bağlı
yüksək nəticələr əldə olunmuşdur. Bakı şəhərində Perinatal Mərkəz, Naxçıvanda,
Lənkəranda, Gəncədə, Sabirabadda, Qubada, və Şəkidə bölgə perinatal mərkəzlər yaradılmış,
yeni texnika və cihazlarla təchiz edilmişdir. Bunun sayəsində ölkəmizdə əhali arasında key-
fiyyətli perinatal xidmətlərdən faydalanma imkanını daha balanslandırılmış şəkildə paylaş-
masının təmin olunmasına şərait formalaşmışdır. Aparılmış tədbirlər sayəsində ölkədə ana
və körpə ölümü göstəricilərin mənfi nəticələri azalmışdır. Bununla belə, ölkəmizdə ana və
uşaqların sağlamlığının müdafiəsi sahəsində həll olunmalı məsələlər qalmaqdadır.  

Uşaq doğuşunun keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması və bu tibb sahəsində çalışan tibb
işçilərinin peşə biliklərinin yüksəldilməsi istiqamətində aparılan tədbirlərin  təmin edilməsi,
dünya diridoğulma meyarlarına keçilməsi hesabına Azərbaycan Respublikasında doğum və
uşaq statistik göstəricilərinin Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının qəbul etdiyi standartlara
uyğun olması  vacib olan məsələlərdir. Təsədüfi deyil ki, Azərbaycan Respublikası Prezidenti
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İ.Əliyev tərəfindən “Ana və uşaqların sağlamlığının yaxşılaşdırılmasına dair 2014-2020-ci
illər üçün” Dövlət Proqramı 13 iyun 2014-cü il tarixində təsdiq olunmuşdur. Ölkəmizdə
uşaqlara yönəldilən qayğının bir nümunəsi kimi uşaqların aparılan tibbi-profilaktik işlərin
yüksək səviyyədə olmasını göstərmək olar.

Cədvəl 4. 
Uşaqların profilaktik müayinəsi (0-17 yaşında) 

Mənbə: [18].
Cədvəl 4-dən göründüyü kimi, profilaktiki müayinə olunmuş uşaqların sayı ən çox 2013-

cü ildə müşahidə olunmuşdur. 2015-ci ildə isə müayinə nəticəsində ən çox görmə qabiliyyəti
zəif olan uşaqlara rast gəlirik. Lakin 2009-cu ildən bu növ səhiyyə qüsurları təd ricən azalmağa
meyil göstərmişdir və 2015-ci ildə bu göstərici öz minimumuna çatmışdır.

Nəticə
Beləliklə, tədqiqat zamanı bəlli oldu ki, müasir şəraitdə Azərbaycan iqtisadiyyatın bütün

sahələrinin prioritet istiqamətləri üzrə Dövlət Proqramının hazırlanması, xüsusən sosial
sahədə həyata keçirilməsi və tənzimlənməsi, proqramlarda nəzərdə tutulan tədbirlərin icra
müddətinə müvafiq səmərəli yerinə yetirilməsində və bu zaman meydana çıxan çatışmaz -

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Müayinə  olunmuş uşaqların sayı - cəmi,
min nəfər

2380,2 2369,1 2341,2 2371,0 2379,4 2416,5 2412,4

Eşitmə qabiliyyəti zəif olan uşaqlar - cəmi,
min nəfər

3,1 3,1 3,1 3,3 3,3 4,2 2,0

Müayinə  olunmuş uşaqların ümumi sayına
nisbətən, faizlə

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1

Görmə qabiliyyəti zəif olan  uşaqlar - cəmi,
min nəfər

15,2 15,6 16,1 17,6 19,5 18,3 9,1

Müayinə  olunmuş uşaqların ümumi sayına
nisbətən, faizlə

0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,4

Danışıqda qüsuru olan uşaqlar - cəmi, min
nəfər

6,4 6,8 6,4 6,5 6,4 6,1 2,0

Müayinə  olunmuş uşaqların ümumi sayına
nisbətən, faizlə

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1

Skoliozlu uşaqlar - cəmi, min nəfər 3,0 3,2 3,4 3,8 4,1 3,5 2,1

Müayinə  olunmuş uşaqların ümumi sayına
nisbətən, faizlə

0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1

Qaməti  pozulmuş uşaqlar - cəmi, min nəfər 5,1 4,7 4,9 5,5 6,1 3,0 1,2

Müayinə  olunmuş uşaqların ümumi sayına
nisbətən, faizlə

0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1
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lıqların aradan qaldırılmasında xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Bu gün sosial sahədə vəziyyət
çətin olsa da, dövlət səmərəli çıxış yolları müəyyən edə bilib və bu da öz əksini dövlət sosial
proqramlarında tapıb. Qeyd olunanları nəzərə alaraq, sosial proqramlaşdırmada bu
metodoloji əsalandırmanın tələblərindən istifadə edilməsi məqsədə müvafiqdir.
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Abstract
REGULAtION OF tHE SOCIAL SPHERE AND StAtE SOCIAL PROGRAMS

AS ItS MAIN tOOL
Elina RZAYEvA

Azerbaijan University of Cooperation, Ph.D. student

Key words: social sphere, social programs, regulation, poverty, region, household
In article the current state of the social sphere of Azerbaijan is investigated. Here the author

analyzes the results of regulation of the social sphere, role of the state social programs in this
process. In article the statistical research is conducted and tendencies of development of var-
ious social indicators, such as the average monthly earned payment per capita, poverty level
in the country, preventive inspection of children, etc. are highlighted. At the end of article
the author gives the generalized conclusions.

Резюме
РЕГУЛИРОВАНИЕ СОцИАЛЬНОЙ СФЕРы И ГОСУДАРСТВЕННыЕ 
СОцИАЛЬНыЕ ПРОГРАммы КАК ЕГО ГЛАВНыЙ ИНСТРУмЕНТ

Элина РЗАЕВА
Азербайджанский Университет Кооперации,

докторант

Ключевые слова: социальная сфера, социальные программы, регулирование, бед-
ность, регион, домашнее хозяйство

В статье исследуется современное состояние социальной сферы Азербайджана.
здесь автор анализирует результаты регулирования социальной сферы, значение госу-
дарственных социальных программ в данном процессе. В статье проводится статисти-
ческое исследование и выявляются тенденции развития различных социальных
показателей, таких как среднемесячная заработная плата на душу населения, уровень
бедности в стране, профилактическое обследование детей и т.д. В конце статьи автор
приводит свои обобщенные выводы.
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AvRASİYANIN ENERJİ tƏHLÜKƏSİZLİYİNİN tƏMİN
EDİLMƏSİNDƏ ANtERNAtİv MARŞRUt: tANAP

Azər SALAYEv
Qərb Universiteti, doktorant 

Rəyçi: iqtisad üzrə elmlər doktoru, prof.  Dünyamalı Vəliyev
Açar sözlər: qaz kəməri, TANAP, Azərbaycan, Türkiyə, xarici iqtisadi əlaqələr, beynəl -

xalq münasibətlər, təhlükəsizlik, neft, qaz, geosiyasət, milli iqtisadi maraqlar, rəqabət 
Giriş. Müasir dövrdə beynəlxalq münasibətlər və dünya siyasətinin ən aktual məsələləri

sırasına ayrı-ayrı dövlətlərin istehsal təlabatlarına görə (enerji daşıyıcıları, xammal, kapital,
texnologiya, satış bazarları və s.) bir-biri ilə rəqabət aparmasıdır. Onu da qeyd etmək lazımdır
ki, dünyanın aparıcı dövlətləri arasında neft-qaz hasilatı ilə məşğul olan ölkələrlə prioritet
münasibətlərin inkişafı son dövrlərdə artan rəqabət prinsipinə əsaslanır. Bu da öz növbəsində
qlobal dünyada əsas geosiyasi problemə çevrilmişdir.

xəzər hövzəsi regionunun enerji geosiyasəti:
Xəzər regionu Şərqlə Qərbi birləşdirən, xüsusi iqtisadi və siyasi əhəmiyyəti olan

kəsişmədə yerləşir. Yanacaq enerji resurslarının həcminə görə Xəzər dənizi hövzəsinə daxil
olan ölkələr (Azərbaycan, Rusiya, Qazaxıstan, İran və Türkmənistan)  dünyanın ikinci vacib
geoiqtisadi və geosiyasi əhəmiyyət kəsb edən bölgəsi sayılır (ABŞ ekspertlərinin hesabla-
malarına görə adı çəkilən regiona daxil olan 4 ölkənin (İran istisna olmaqla) yanacaq-enerji
ehtiyatı 51,2-57,1 ton şərti yanacaq təşkil edir) [1]. Xəzər dənizi regionu sübut edilmiş kar-
bohidrogen ehtiyatlarına görə planetin ən böyüklərindəndir. 2005-ci ildə BP-nin apardığı
hesablamalara əsasən, bölgədə (Rusiya xaric) 47,8 mlrd. barrel neft və 9,12 trln. kub m. qaz
cəmlənmişdir. Bu, keçmiş SSRİ ölkələrinin neft ehtiyatı üzrə olan göstəricilərinin 40%-inə,
qaz ehtiyatı üzrə olan göstəricilərinin isə 15%-inə bərabərdir. 

Xəzər hövzəsində Azərbaycanın payı – 5 mlrd. ton neft və 5-6 tlrn. kub m. qaz təşkil edir
ki, bu da ümumi ehtiyatların təxminən 4%-ini təşkil edir [3].

Müasir dünyanın geosiyasi orientirlərinə təsir edən daha bir amil də enerji məhsullarının
istehlakçıya təklükəsiz şəkildə çatdırılmasıdır. Bu mənada, Xəzər hövzəsinə aid karbohidro-
gen ehtiyatlarının ixrac marşrutu geosiyasi və geoiqtisadi baxımdan problemli xarakter ele-
mentlərini özündə əks etdirməsinə baxmayaraq, region ölkələrinin (xüsusilə, regionun neft
və qaz layihələrinin iştirakçıları) səyi nəticəsində bu problem aradan qaldırılmışdır.

Azərbaycan və türkiyə - tANAP-ın aparıcı qüvvəsi kimi:
Regionda aktiv mövqeyi ilə seçilən ölkələr arasında, Azərbaycanın strateji müttəfiqi olan

Türkiyəni göstərmək olar. Bu iki ölkə müttəfiq olmaqla yanaşı, həmçinin regionun iqtisadi
cəhətdən inkişaf etmiş ölkələridir. Onların birgə səyi və təşəbbüsü nəticəsində reallaşdırılan
və reallaşdırılması planlaşdırılan layihələr bütünlükdə regionun iqtisadi potensialının yük-
səldilməsinə xidmət edir. 

Bu layihələr arasında Trans Anadolu Boru xəttini (TANAP) xüsusilə vurğulamaq lazımdır.
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[4. Səh. 126].Adı çəkilən layihə artıq öz iqtisadi qüdrətinə görə enerji sektorunun “İpək Yolu”
adını almışdır. 

TANAP Türkiyənin şərqindən qərbinə təbii qazın çatdırılmasını və eyni zamanda ölkə
ərazisi boyu sabit tranziti həyata keçirəcək layihədir. Layihə 26 iyun 2012-ci ildə İstanbulda
Azərbaycan və Türkiyənin birgə imzaladığı müqaviləyə əsasən realizə olunur. Müqavilənin
imzalanma mərasimində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə Prezidenti Rəcəb
Tayyib Ərdoğan iştirak ediblər. 5 il ərzində reallaşması nəzərdə tutulan layihənin dəyəri 7
milyard ABŞ dolları təşkil edir. Dörd mərhələdə həyata keçiriləcək layihənin ilk mərhələsinin
2018-ci ildə başa çatdırılacağı bildirilir. 2020-ci ildə kəmərin buraxılış qabiliyyəti ildə 16
milyard, 2023-cü ildə 23 milyard, 2026-cı ildə isə 31 milyard kubmetrə çatdırılacaq. İlk
dövrdə TANAP kəməri ilə nəql olunacaq 16 milyard kubmetr Azərbaycan qazının 10 milyard
kubmetri Avropaya, 6 milyard kubmetri isə Türkiyəyə satılacaq. Avropa üçün nəzərdə tutulan
qaz Türkiyə-Bolqarıstan və ya Türkiyə-Yunanıstan sərhədində təhvil veriləcək. Layihənin
işə düşməsi vaxtı "Şahdəniz-2" layihəsi üzrə qaz hasilatına başlanması vaxtı ilə uzlaşdırıl-
maqla 2017-ci il üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

TANAP-da ARDNŞ-ın 80 faizlik paya sahib olması layihənin ölkəmiz üçün strateji
əhəmiyyətini bir daha sübut edir. Layihə Transxəzər qaz kəmərinin gerçəkləşməsi üçün də
yeni imkanlar açmışdır. Belə ki, Qazaxıstan və Türkmənistanın gələcəkdə bu layihəyə qoşu-
lacağı təqdirdə Azərbaycan həm də qaz nəqlində mühüm tranzit ölkəyə çevriləcək. Ümu-
miyyətlə, TANAP layihəsi sayəsində Azərbaycanın Şərq-Qərb enerji dəhlizinin
for ma laşmasında rolu daha da artacaq [3].Gələcəkdə TANAP-ın Türkiyə ərazisindən keçən
digər qaz boru kəmərlərinə birləşdirilməsi məsələsi də planlaşdırılır [5].

Hələ 2011-ci ildə Azərbaycanla Türkiyə arasında “Şahdəniz” yatağından çıxarılan qazın
Türkiyə vasitəsilə Avropaya çatdırılmasını həyata keçirəcək qaz xəttinin tikintisi üzrə kon-
sorsiumun yaradılmasını nəzərdə tutan memorandum imzalanmışdır [6].

Layihənin ilkin dəyəri 7 mlrd. ABŞ dolları nəzərdə tutulmasına baxmayaraq, sonradan
əməliyyat xərclərinin artırılması ilə bu rəqəm daha 3 mlrd. ABŞ dolları həcmində artmış və
hal-hazırda layihənin ümumi smeta dəyəri 10 mlrd. ABŞ dolları təşkil edir. Xərclərin artmasına
səbəb boru xəttinin keçəcəyi marşrutun sonradan dəyişdirilməsi oldu. Kəmərin ilkin ötürmə
qabiliyyəti illik 16 mlrd. kub m. qaz nəzərdə tutulub. Bu rəqəmdən 6 mlrd. kub m. hissəsi
Türkiyənin daxili ehtiyaclarının ödənilməsinə, yerdə qalan hissəsi isə Avropaya ötürülməsi
planlaşdırılır. Layihənin qısamüddətli və uzunmüddətli proqnozlarına əsasən, 2023-cü ildə
ötürülən qazın həcmi 23 mlrd. kub m., 2026-cı ildə isə 31 mlrd. kub m. təşkil edəcək. Məlumat
üçün qeyd edək ki, borunun diametri 56 duym və ya 1,4 m təşkil edir ki, bu da gələcəkdə boru
vasitəsilə ötürüləcək qazın həcminin artırılması perspektivini özündə saxlayır [6].

Proyekti reallaşdıracaq şirkətlər dövlət idarəetmə formalı yerli şirkətlər olacaq. Layihədə
xarici investorlar da iştirak edir. Bunlar arasında Statoil və Britiş Petroliumu (hərəsi 12%-lik
pay), eyni zamanda Totalı (5%-lik pay) göstərmək olar. Razılaşmaya əsasən, bu paylar hal-
hazırda SOCAR-da cəmlənmişdir. Lakin layihənin işə düşməsindən sonra yuxarıda adları
göstərilən şirkətlərə ötürüləcəkdir. Daha 20%-lik pay isə Türkiyəyə məxsus BOTAŞ və TPAO
şirkətlərinindir. 
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Məlumat üçün qeyd etməliyik ki, 2014-cü il iyunun 28-də “Şahdəniz” konsorsiumu Azər-
baycan qazını Avropaya nəql edəcək layihə kimi Trans-Adriatik Qaz Kəmərini (Trans-Adri-
atik Pipeline (TAP) seçdiyini bəyan etmişdir. TAP layihəsi Cənubi Qafqaz Qaz Kəmərinin
(Bakı-Tbilisi-Ərzurum) və Trans-Anadolu Qaz Kəmərinin (TANAP) davamı olaraq
"Şahdəniz-2" yatağındakı qazın Yunanıstan və Albaniya vasitəsilə - Adriatik dənizi ilə
İtaliyanın cənubuna, oradan da Qərbi Avropaya nəqlini nəzərdə tutur. Bu kəmərlə ilkin
mərhələdə ildə 10 milyard, daha sonra 20 milyard kubmetrə yaxın qazın nəqli proqnoz -
laşdırılır. Ümumiyyətlə, TAP-ın reallaşması Azərbaycanın "Şahdəniz", "Ümid", "Abşeron",
"Alov", "İnam" və digər zəngin yataqlarından hasil olunan təbii qazın Avropaya nəqlinə
imkan verəcək nəhəng kommunikasiya infrastrukturunun yaradılması deməkdir. Layihə
Xəzər regionu ölkələrinin də enerji əməkdaşlığı üçün geniş imkanlar açır.

Azərbaycan 2013-cü il sentyabrın 18-də "Şahdəniz-2" layihəsi çərçivəsində hasil ediləcək
təbii qazın Avropaya satışını nəzərdə tutan tarixi sazişdən əlavə dekabrın 17-də "Şahdəniz"
layihəsinin ikinci mərhələsi üzrə yekun investisiya sazişini imzalamışdır. Bu saziş müasir
dünyanın enerji xəritəsində özünün strateji rolu və yerinə görə seçilməklə bərabər, digər
mühüm transenerji şəbəkələrinin gerçəkləşməsinə də ciddi  zəmin yaratmışdır.

"Şahdəniz" yatağının işlənməsi layihəsinin ikinci mərhələsi üzrə yekun investisiya qərarı
geoiqtisadi əhəmiyyətinə, dünya enerji mühiti üçün ağırlıq mərkəzinə görə "Əsrin müqa -
viləsi"nin ən mühüm komponenti kimi qiymətləndirilir. Layihə Azərbaycan və Gürcüstan
ərazisi boyunca Cənubi Qafqaz boru kəmərinin genişləndirilməsinə xidmət etməklə Trans-
Anadolu və Trans-Adriatik qaz boru kəmərlərinin tikintisi ilə bağlı planların reallaşmasına
təkan verəcək, Avropaya yeni qaz dəhlizi açacaqdır. Layihə çərçivəsində 26 sualtı quyunun
qazılması, həmçinin körpü ilə birləşdiriləcək iki platformanın tikintisi, Səngəçalda yeni
texniki emal və kompressor qurğularının inşası nəzərdə tutulur.

Prezident İlham Əliyev "Şahdəniz-2" üzrə yekun investisiya qərarının imzalanması
mərasimində bu tarixi hadisə ilə bağlı demişdir: "2011-ci ildə Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı
arasında strateji enerji əməkdaşlığa dair memorandum imzalanmışdır. Bu da öz növbəsində
ölkəmizin enerji strategiyasının həyata keçirilməsinə və Avropa istiqamətində enerji təchiza-
tının şaxələndirilməsinə yardım etmişdir. Ötən il biz Türkiyə ilə Trans-Anadolu boru kəməri
- TANAP-a dair tarixi saziş imzalamışıq. Bu il isə TAP layihəsi əsas ixrac marşrutu
seçilmişdi. Nəhayət, bu gün biz "Şahdəniz-2" yekun investisiya qərarını imzalayırıq... Bu
layihə regionun və Avropanın enerji xəritəsini dəyişdirəcəkdir. Azərbaycanın qaz ehtiyatları
bu sərvəti gözləməkdə olan bazarlara nəql ediləcəkdir. Bizim hesablamalarımıza görə Azər-
baycanın qaz ehtiyatı 3 trilyon kubmetrə bərabərdir".

Beləliklə, TANAP layihəsi regionda qarşılıqlı əməkdaşlığın növbəti təzahürüdür. Bu, iki
qardaş, dost ölkə olan Azərbaycan və Türkiyənin birgə səyi və gücü ilə  reallaşdırılacaq daha
bir  enerji layihəsidir. Gələcəkdə Azərbaycan qazını Türkiyə vasitəsilə dünya bazarına çıxara-
caq Trans-Anadolu boru kəməri hər iki ölkənin  iqtisadi vəziyyətinin daha da  yaxşılaşdırıl-
masına, bu sahədə tərəfdaşlıq münasibətlərinin bir qədər də  möhkəmləndirilməsinə səbəb
olacaq. Bununla da, Azərbaycan-Türkiyə iqtisadi əməkdaşlığının tarixində yeni mərhələ
başlanacaq. Eyni zamanda, TANAP layihəsi dünyada enerji təhlükəsizliyinin təmin olun-
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masında, Cənubi Qafqazın, o cümlədən Xəzər hövzəsində Azərbaycanın Türkiyə və Gürcüs-
tan, Tükmənistan və digər ölkələrin əməkdaşlıq sahəsinin genişləndirilməsinə, dünyada qaz
ixracı marşrutlarının şaxələndirilməsinə, qaz bazarlarına daha çox maye qazın çıxarılmasına
və üçüncü minillikdə dünyada enerji təhlükəsizliyinə mühüm töhfələr verəcəkdir. TANAP
layihəsi, həmçinin Trans-Xəzər qaz kəmərinin gerçəkləşməsi üçün də yeni imkanlar yarada-
caq. Belə ki, gələcəkdə Qazaxıstan və Türkmənistan bu layihəyə qoşulmaqla Azərbaycan
həm də qaz nəqlində tranzit ölkəyə çevrilmək imkanı əldə edəcəkdir [7].

Layihənin geosiyasi əhəmiyyəti:
TANAP-ın gələcək perspektivləri xüsusilə ümidvericidir. Bu boru xətti vasitəsilə daha çox

qaz nəqli həyata keçirmək mümkündür.  Belə ki, bu xəttin köməyi ilə böyük ərəb qazının
Türkiyə vasitəsilə Avropaya çatdırılması gələcək perspektivlərdəndir. Həmçinin kəmərin
keçiricilik qabiliyyətinin ildə 32 mlrd kub m.-ə çatdırılması mümkündür [8].

Bu layihəylə bağlı daha bir maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, idxalçı ölkələrin irəli
sürdüyü digər layihə - Nabukko layihəsi - həm siyasi, həm də iqtisadi təzyiqlərə görə iflasa
uğradı. Bəzi siyasi ekspertlərin bunu Rusiyanın təzyiqləri ilə əlaqələndirsə də, lakin burada
digər məqamlar var: mövcud iqtisadi böhran nəticəsində Yunanıstan və İtaliyada iqtisadi ge -
riləmə və işsizlərin sayının durmadan artması müşahidə olunur. Yunanıstanın ümumi daxili
məhsulundan 2013-cü ildə 6%, İtaliyada isə 7% olmuşdur. Yunanıstandan işsizlik 2013-cü
ilin mart ayına 26.8%, İtaliyada isə 2010-cu illə müqayisədə təqribən 2% artaraq 11.40% ol-
muşdur. Hazırda İtaliyada böhranın qarşısının alınması üçün geniş islahatlar aparılır. Bəzi
ekspertlər qeyd edirlər ki, İtaliya böhrandan artıq çıxmışdır və ÜMM defisit 2%-ə enmişdir.
Amma bu, inandırıcı deyil. Çünki Avropa Birliyinin gələcək taleyi, böhrandan daha çox
əziyyət çəkən Yunanıstan, İtaliya kimi dövlətlərin iqtisadi stabilliyinin bərpası və işsizliyin
aradan qaldırılması ilə müəyyən olunacaq. Bu baxımdan TANAP layihəsi Avropa Birliyi
ölkələrinin də maraqlarını da əks etdirir. Burada əsas məqsəd Avropa Birliyinin böhran üçün
ən həssas olan ölkələrin iqtisadiyyatlarını bərpa etməyə şərait yaratmaqdır. Bu da prinsip
etibarı ilə Avropa Birliyi dövlətlərindən ayrılan pul hesabına deyil, xarici investisiyalar, xü-
susilə də, iqtisadi inkişafın əsas dayaqlarından enerji layihələri hesabına təmin ediləcək. Eyni
zamanda bir çox iqtisadi problemlərin həllini özündə ehtiva edəcəkdir. İlk növbədə İtaliya,
Yunanıstan və iqtisadi cəhətdən az inkişaf etmiş Albaniyada dərinləşən iqtisadi və siyasi
böhranın qarşısını almaqla yanaşı enerji resursları ilə çalışan şirkətlərin genişlənməsinə, daxili
bazarda baha başa gələn qazın qiymətinin aşağı salınmasına gətirib çıxaracaqdır. Digər
tərəfdən layihənin icraçı enerji şirkətlərinin ölkələrinin Norveç, Almaniya, İsveçrə, sonra da
Birləşmiş Krallıq, Fransa və Belçikadan olması məsələnin əhəmiyyətini daha da artırır. Azər-
baycan qazının sonuncu idxalçı ölkəsinin İtaliya və Yunanıstan yox, Cənubi, Qərbi və Şimali
Avropanı da əhatə edəcəyi aşkardır. Yunanıstan, Albaniya və İtaliyanın bu böyük layihədə
əsas rolu tranzit ölkə olmaqlarıdır. Artıq Belçikadan olan Fluksis şirkətinin İtaliyanın şi-
malında İtaliya, İsveçrə, Fransa və Almaniyanı birləşdirən Tranzitqaz və TENP qaz kəmər-
lərinin mövcudluğunu Şahdəniz və gələcəkdə Türkmənistan qazının əsas idxalçı dövlətlərinin
hansı ölkələrin olacağını müəyyən etmək o qədər də çətin deyildir. Həmçinin bu kəmər
Avropa bazarlarına daha təhlükəsiz və qısa yol hesab olunur [9].
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TANAP Nabukko üçün nəzərdə tutulmuş xərclərdən təqribən 7.9 mlrd avro, başqa sözlə
desək - 5 dəfə ucuz baş gəlir. Eyni zamanda, istehsalçı və idxalçı dövlətlərin də tam
maraqlarına xidmət edəcəkdir. Belə ki, Azərbaycan öz qazını münasib qiymətə satmaqla
yanaşı, yuxarıda sözü gedən ölkələrə baha satılan qazın daha ucuz qiymətə nəqlini həyata
keçirmiş olacaq. Bununla TANAP layihəsinin həyata keçməsi ilə Rusiyadan və Əlcəzairdan
qaz təchizatındakı asılılıq əhəmiyyətli dərəcədə azalacaq. Bundan həmçinin Sloveniya,
Çexiya və digər Mərkəzi Avropa dövlətləri də yararlanacaq. Təkcə enerji qıtlığı və ya çox
bahalı olması səbəbindən "Şkoda" şirkətinin istehsalatı bir neçə günlük dayandırması ilə
nəticələnib. Bu da şirkətə milyon dollarla ziyan vurub. Bu aqibətlə Sloveniyanın bir neçə
şirkətləri də üzləşdi. İlin qış vaxtlarında bundan ən çox əhali əziyyət çəkir. Trans Adriatik
layihəsi bu kimi digər problemləri və ola biləcək böhranların qarşısını alacaq. Səmərəliliklə
yanaşı geosiyasi aspektləri nəzərə almamaq qeyri-mümkündür. Məlumdur ki, Nabukko la -
yihəsi 2008-2009-cu illərdə Ukrayna-Rusiya arasında yaranan qaz böhranından sonra da
daha da aktuallaşdı. Nəticədə, Nabukko layihəsinin reallaşdırılması naminə İran və Azər-
baycan tərəfləri ilə danışıqlara başlandı. Lakin danışıqların gedişatına Rusiya tərəfi
bilərəkdən müdaxilə etmişdir. Belə ki, Rusiyanın dövlət enerji şirkətlərindən biri olan
Qazprom 2008-ci ildə Azərbaycanda olan qaz ehtiyatlarının tamamını almaq üçün təkliflə
çıxış etdi və Azərbaycan tərəfi bununla razılaşmadı. Digər tərəfdən Rusiya digər “Nord
Stream” və “South Stream” layihələri alternativ enerji layihələrini irəli sürdü. Qazpromun
bu layihələri Nabukko ilə müqayisədə daha səmərəli və ucuz başa gəlirdi. Lakin bu enerji
mənbələrinin diversifikasiyası yoxdu, sırf Rusiyanın enerji monopoliyasını daha da möhkəm-

Nabukko əvəzinə tANAP

Nabukko-West kəməri
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ləndirəcək idi. Bu səbəbdən Rusiya maraqlarına zidd olmayan və Avropanın qaz asılılığından
azad edəcək daha effektiv bir layihəyə ehtiyac duyulurdu. Sırf bu səbəbdən 2003-cü ildə
İsveçrənin EGL Qrup (hazırkı, AXPO) şirkəti Trans Adriatik layihəsini irəli sürdü. Nəticə
etibarilə, konsorsiumda TANAP layihəsinə üstünlük verilməsi həm Azərbaycanın, həm digər
enerji ixracatçı dövlətlərlə münasibətlərinə xələl gətirməyəcək, həm də Avropa Birliyində
yaranan enerji qıtlığını aradan qaldıracaq. Azərbaycan Avropa enerji bazarında öz mövqeyini
möhkəmləndirməklə ikitərəfli münasibətlərin inkişafını daha da sürətləndirəcək. Eyni za-
manda, iqtisadi cəhətdən ağır vəziyyətdə olan tranzit ölkələr də bu layihələrdən geniş yarar-
lanacaqlar [9].

Beynəlxalq ictimaiyyət layihəni dəstəkləyir:
Qeyd edək ki, "Şahdəniz" Konsorsiumunun TANAP layihəsini seçməsi beynəlxalq icti-

maiyyətin böyük marağı və dəstəyi ilə qarşılanıb. Belə ki, Avropa İttifaqının (Aİ) Komissiyası
Azərbaycan qazının Avropaya ötürülməsi üçün boru kəmərinin yekun seçiminə dair qərarı
alqışlayıb. 

Aİ Komissiyasının keçmiş prezidenti Xose Manuel Barrozu bu qərarı Avropanın birgə
uğuru və İttifaqın enerji təhlükəsizliyinin gücləndirilməsində bir dönüş nöqtəsi kimi
qiymətləndirib: "Əminəm ki, 2011-ci ilin yanvar ayında Azərbaycanın Prezidenti İlham
Əliyev ilə imzaladığım və strateji xarakter daşıyan Birgə Bəyanata əsaslanan bu qərar Xəzər
dənizindən Aİ-yə birbaşa xüsusi keçid olacaq və getdikcə genişlənəcək "Cənub" qaz dəh-
lizinin tam və çevik şəkildə reallaşmasına daha çox təkan verəcəkdir". 

Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı keçmiş müvəqqəti işlər vəkili Adrian Li də
"Şahdəniz" Konsorsiumunun seçimini alqışladıqlarını bildirib, bu seçimi qaz təminatı və
marşrut müxtəlifliyi baxımından Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında vacib mərhələ
adlandırıb. 

Layihəyə digər nüfuzlu siyasi dairələrdən də müsbət münasibət göstərilir. Aİ-nin enerji
məsələləri üzrə komissarı Günter H.Oettinger bildirib ki, "mavi yanacağın" yeni xüsusi qaz
boru kəməri sistemi ilə birbaşa Avropaya çatdırılması sahəsində Azərbaycan öz üzərinə aydın
öhdəlik götürüb: "Sistemin TANAP və TAP iki qaz boru kəmərindən və ya əvvəlki layihələrdə
nəzərdə tutulduğu kimi, bir boru kəmərindən ibarət olmasının enerji təhlükəsizliyi baxımından
heç bir fərqi yoxdur. Bizim artıq qazla bağlı yeni tərəfdaşımız vardır və gələcəkdə daha çox
qaz qəbul edəcəyimizə əminəm".

Öz növbəsində Rusiya tərəfi də bu layihənin seçilməsinə görə razılıq edib. 
ABŞ Dövlət Departamentindən isə bildirilib ki, TANAP qaz kəmərinin yaradılması Avro-

paya qaz nəqlini diversifikasiya etməyə kömək edəcək və ümumilikdə, qlobal qaz təhlükəsiz -
liyini möhkəmləndirəcək. 

Türkmən qazının Trans-Xəzər boru kəməri vasitəsilə Avropaya ötürülməsini nəzərdə tutan
layihənin strateji əhəmiyyətini ABŞ və Avropa Birliyi rəsmiləri də dəfələrlə qeyd etmiş və
bu layihənin həyata keçirilməsinə dəstəklərini bildirmişlər. ABŞ dövlət katibinin Cənubi və
Mərkəzi Asiya regionu üzrə köməkçisi L.Treysi Aşqabadda keçirilən “Türkmənistanın neft
və qazı 2012” adlı beynəlxalq forumunda çıxış edərək, TANAP-ın “Cənub Qaz Dəhlizi”-nin
vacib elementi olduğunu, ABŞ-ın bu layihəni dəstəklədiyini qeyd etmişdir [8].
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TANAP layihəsi ABŞ ekspertləri arasında da xüsusi rəğbətlə qarşılanır. Belə ki, Vaşinq-
tonun “Ceymstaun” fondunun baş mütəxəssisi V.Sokor qeyd etmişdir ki, TANAP “Cənub
Qaz Dəhlizi”-nin yaradılmasına yönəlik böyük addımdır və bu layihə gələcəkdə Avropanın
enerji təhlükəsizliyinin həyata keçirilməsində mühüm rollardan birini oynayacaqdır. Onun
sözlərinə görə layihənin memarı qismində çıxış edən Azərbaycan Qərbin strateji partnyoru -
dur və gələcəkdə Xəzər qazının AB-yə çatdırılmasıyla regionun iqtisadi inkişafında kata -
lizator rolunu oynayacaqdır [10. səh. 41].

Fikrimizcə, Azərbaycan qazının diversifikasiyasının və nəqlinin TANAP layihəsi va-
sitəsilə genişləndirilməsi, gələcəkdə Azərbaycan, Türkiyə və AB arasında münasibətlərin
dərinləşməsinə, ayrılıqda Azərbaycanın isə regionda və bütünlükdə dünyada nüfuzunun art-
masına səbəb olacaqdır [8].

Qeyd etməliyik ki, son dövrlərdə TANAP layihəsinin reallaşmasına dəstək artan templə
inkişaf edir. Belə ki, əgər layihənin ilkin mərhələsində yalnız Azərbaycan qazının nəqli
nəzərdə tutulmuşdursa, artıq indi TANAP-ın genişləndirilməsi üzərində danışıqlar aparılır
[11. səh. 55]. Buna təsir edən səbəblərdən biri də Kipr şelfində aparılan qazıntılar nəticəsində
tapılan qaz yatağı olmuşdur və gələcəkdə bu qazın ixrac edilməsi üzrə ən real boru kəməri
qismində TANAP çıxış edir [12. səh. 29]. Bu halda TANAP bölgənin və eyni zamanda
dünyanın ən miqyaslı qaz kəmərindən biri rolunu alacaq [13. səh.74]. 

TANAP layihəsinin Türkiyə üçün xüsusi siyasi və iqtisadi əhəmiyyəti vardır. Bu ölkənin
qaza olan təlabatını ödəməklə yanaşı, AB və Türkiyə arasında son dövrlərdə baş verən siyasi
və iqtisadi problemlərin həlli istiqamətinə böyük dərəcədə müsbət təsir edəcəkdir [14].

Nəticə.
Beləliklə, bu gün Azərbaycanın mühüm regional və qlobal əhəmiyyətli faktora

çevrilməsində ölkənin müstəqil enerji siyasətinin rolu böyükdür. Bildiyimiz kimi, Azərbay-
canın iştirakı və razılığı olmadan regionda qlobal əhəmiyyətli heç bir layihə gerçəkləşə
bilməz. Milli maraqlar əsasında qurulan enerji strategiyamızın bərabərhüquqlu və qarşılıqlı
faydalı əməkdaşlıq prinsipləri üzərində həyata keçirilməsi ölkənin iqtisadi imkanlarını və
beynəlxalq nüfuzunu yüksəldib. Həmçinin, dünyada gündən-günə artan tələbat fonunda xam-
mal ehtiyatlarının azaldığı, enerji təhlükəsizliyinin qorunmasının hər bir dövlət üçün prioritet
məsələyə çevrildiyi bir dövrdə Azərbaycan uzaqgörən enerji siyasəti ilə beynəlxalq müna-
sibətlərdəki mövqeyini möhkəmləndirir [15]. 

Azərbaycan regionda Türkiyənin əsas siyasi və iqtisadi müttəfiqi kimi çıxış edir. Bu
baxımdan, Azərbaycan Xəzər dənizi, Cənubi Qafqaz, habelə müxtəlif beynəlxalq təşkilat-
larda Türkiyə ilə sıx əməkdaşlığı davam etdirir. Münasibətlərin gələcək inkişaf potensialı
da böyükdür və TANAP layihəsi bu sözlərin bariz sübutudur. 

Ümid hissi ilə qeyd edək ki, bu layihə “Əsrin müqaviləsi” qədər uğurlu olacaq. 2014-cü
il 20 sentyabr tarixində “Əsrin müqaviləsinin” 20 illik yubiley mərasimində iştirak edən
Azərbaycan Respublikasının prezidenti, cənab İlham Əliyev öz nitqində demişdir: “Artıq
20 ildən sonra, ölkəmiz XX əsrin müqaviləsindən XXI əsrin müqaviləsinin icrasını həyata
keçirməyinin astanasındadır. TANAP layihəsi XXI əsrin layihəsi olacaqdır”  [2].
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AN ALtERNAtIvE ROUtE FOR ENSURING EURASIA’S 

ENERGY SECURItY: tANAP
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One of the most important issues of modern international relations and global policy is
the competition between independent countries based on their consumer demands (energy
resources, capital, technology, markets and so on). The leading countries of the world cur-
rently focus on establishing good relations with countries producing oil and gas and this de-
termines the main geopolitical problems of the modern world.

Резюме
АЛЬТЕРНАТИВНыЙ мАРШРУТ tANAP В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
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мические связи, международные отношения, безопасность, нефть, газ, геополитика,
национальные экономические интересы, конкуренция

Самым существенным компонентом современного международного отношения и
глобальной политики является конкуренция основанная на потребительском спросе
между странами (энергетические источники, капитал, технология, рынок и т.д).

В нынешни время ведущие страны мира стараются строить отношения со странами,
производящими нефть и газ, а это составляет основу геополитических проблем мира.
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Giriş. İnstitusional tənzimləmə sahəsində ictimai münasibətlər meydana gəldikdən müasir

zamanadək böyük bir tarixi yol qət etmişdir. Bu tarixi inkişaf proseslərində meydana gələn
və davamlı inkişaf edən ictimai tələbatın ödənilməsi zərurəti ilə bağlı milli institusional tən -
zimləyici sistemlərin öyrənilməsi bu sahənin gələcək inkişafı baxımından əhəmiyyətə ma-
likdir. Həmçinin, milli institusional tənzimləmənin tarixi inkişaf proseslərinin öyrənilməsi,
bu sahədə milli konsepsiya və baxışlara dair mühakimələrin təmərküzləşərək inkişaf et-
dirilməsi baxımından zəruridir.

Avropada Orta əsrlərdən sonra başlanan dövrü adətən «Yeni dövr» adlandırırlar. XV (XVI)
əsrdən başlayaraq Avropanın sosial–iqtisadi və mənəvi həyatında (baş verən) mühüm də -
yişikliklər onun mənəvi simasını yeni cizgilərlə zənginləşdirdi. Bu cizgilərdən ikisi mühüm
əhəmiyyətə malik olmuşdur. Bunlardan birincisi, kilsənin nüfuzunun getdikcə aşağı düşməsi,
ikincisi isə elmin rolunun artması hesab olunur. Lakin digər cəhətlər də bu cəhətlərlə (tə-
mayüllərlə) bağlı idi. Mədəniyyətdə dünyəvi elementlər dini elementləri sıxışdırmağa
başlamışdı. Dövlət uzun müddət kilsənin əlində olan funksiyaları ələ keçirərək idarəçilik
orqanı kimi elmə nəzarəti gücləndirmişdir [ 1 ]. Bu da özlüyündə milli səviyyəli institusional
tənzimləyici düşüncə və münasibətlər sisteminin inkişafında dünyəvi dövlət quruculuğu tə-
mayüllərini gücləndirirdi. 

Bu dövrün Avropada görkəmli fikir sahibləri olan mütəfəkkirləri yüzilliklərlə formalaşmış
ənənəvi cəmiyyət münasibətlərində nə etməli, necə etməli və nəyin naminə etməli kimi tarixi,
siyasi və fəlsəfi suallara cavablar axtarırdılar. XV-XVI əsrlərədək kilsənin təsirləri və asıl-
lığında olan ənənəvi Avropa cəmiyyəti bu düşüncələrdən asılı olan tənzimləyici sistemlərin
yenidən nəzərdən keçirilməsinin tərəfdarları kimi alternativ fikirlərin axtarışında idilər. 

“Yeni dövr”də ilahi mənşəli qəbul edilən dövlət nəzəriyyəsi, İctimai müqavilə nəzəriyyəsi
ilə əvəz olunmağa başalmışdır [ 2 ]. Əsasən ingiltərəli filosof, mütəfəkkir Tomas Hobbs
(1588-1679) tərəfindən yaradılmış İctimai müqavilə nəzəriyyəsinin əhəmiyyəti sonradan
çoxsaylı alimlər tərəfindən inkişaf etdirilmişdir. Bu müqavilə nəzəriyyəsinin əsas fəlsəfəsi
dövlətlə vətəndaş arasında qarşılıqlı münasibətlərin tərəflərin ümumi mənafeləri nəzərə alın-
maqla ədalətli nizamlanmasına və dövlətin cəmiyyət həyatında ictimai münasibətlərin əsaslı
tənzimləməsinə yönəlmişdir. Bu proseslər milli səviyyədə institusional tənzimləmənin təkmil
və ümumi cəmiyyət mənafeyi naminə ədalətli əsaslarını tələb edirdi. 
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Tomas Hobbs hesab edirdi ki, dövlətin siyasi hakimiyyəti olmadan insan həyatı “təhlükəli,
amansız və qısa” olardı. Daha sonra o qeyd edir ki, dövlət olmadan insanlar təbii vəziyyətdə
(hər hansı tənzimləyici sistemlər olmadan) yaşamalı idilər, hansı ki, bu halda “hər kəs hər
bir şeyə hüquq sahibi olamaqla” hədsiz dərəcədə hüquqlara malik olacaqdır. Təbii ki, bu cür
azadlıqlar insanların qarşılıqlı hüquqlarına qarşı təhlükəli olmaqla son həddə “hamının
hamıya qarşı müharibəsi” (bellum omnium contra omnes) ilə başa çatacaqdır. Bundan yayın-
maq üçün isə azad insanlar (cəmiyyət) ictimai müqavilə vasitəsilə siyasi cəmiyyəti, daha
doğrusu vətəndaş cəmiyyətini qurmalıdır (vətəndaş cəmiyyətinə xidmət edən siyasi
cəmiyyəti qurmalı). İctimai müqavilə əsasında cəmiyyətin hər bir üzvü mülki hüquqlar
əsasında əldə etdiyi faydanın müqabilində mülki (hüquq) normalara və siyasi hakimiyyətə
(siyasi hakimiyyətin qanunvericiliklə müəyyən edilmiş norma və  tələblərinə) tabe olmalıdır
[ 3 ].

T.Hobbs ilk dəfə kral (dövlət) hakimiyyətinin ilahi mənşəli olmasına qarşı  çıxaraq təsdiq
edir ki, insanların təbii ehtiraslarının (hüquq və istəklərinin) cilovlanması, ictimai qaydaları
və vətəndaş hüquqlarını təmin etmək üçün fərdlər (cəmiyyət) öz aralarında ictimai müqavilə
bağlamışlar. Bu müqaviləyə uyğun olaraq insanlar öz hüquqlarını, talelərini və
hakimiyyətlərini (dövlət hakimiyyətinin idarə edilməsinə dair hüquqlarını) dövlət başçısına
həvalə etmişlər. Vətəndaşların öz hüquqlarını güzəşt etmələrinin müqabilində dövlət ictimai
asayişin (cəmiyyət həyatında ədalətli tənzimləməni) təmin edilməsinə zəmanət vermişdir.
Bununla yanaşı, T.Hobbs İctimai müqavilənin həyata keçirilməsi üçün dövlət hakimiyyətini
mütləq monarxiya qismində vahid və bölünməz hesab edirdi [ 2 ].

T.Hobbsun irəli sürdüyü İctimai müqavilə nəzəriyyəsinin əsas mahiyyəti xalqın dövlət
idarəçiliyi naminə bu sahədə hüquqlarını hakimiyyətə həvalə etdiyini və tərəflər arasında
(dövlətlə xalq) qarşılıqlı hüquq və vəzifələrin siyasi-fəlsəfi, o cümlədən bu münasibətlərin
prinsipial əsaslarını nəzərdə tuturdu. 

Eyni zamanda qeyd olunmalıdır ki, İctimai müqavilə nəzəriyyəsi milli tənzimləyici sis-
temin siyasi-fəlsəfi əsaslarını özündə birləşdirsə də, milli tənzimləyici sistemin fundamental
əsaslarını nəzərdə tutan daha diferensial və sistemli elmi-nəzəri konsepsiyaların meydana
gəlməsinə və inkişafına ciddi ehtiyac var idi.

Burada əsas məqsəd ondan ibarət olmuşdur ki, cəmiyyətin maraq və mənafelərinin
ədalətli tənzimlənməsini nəzərdə tutan vahid prinsiplər əsasında fəaliyyət göstərən işlək
mexanizmlər olmalıdır. Vahid prinsiplər dedikdə, ictimai münasibətlərin minimal standart
və normaları qismində çıxış edən tənzimləyici sistemlər və onların alt sistemləri nəzərdə tu-
tulurdu.

Eyni zamanda xüsusi qeyd olunnmalıdır ki, milli və qlobal cəmiyyətlərin həyatında
mövcud münasibətlərin vahid əsaslarının əldə edilməsinə yönəlmiş səciyyəvi siyasi-iqtisadi,
sosial-mənəvi baxış və mühakimələr hər zaman təkamül və ziddiyyət elementləri ilə zəngin
olmuşdur. Belə ki, elm, fərqli yanaşmaların bir nəzəriyyə çərçivəsində birləşdirilməsi yolu
ilə deyil, alternativ nəzəriyyələrin səmərəli sintezi nəticəsində inkişaf edir. Bunu şərtləndirən
əsas amillər isə, bu proseslərin hərəkətverici qüvvəsi hesab edilən və bütövlüklə subyektiv-
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likdən ibarət olan insan amili ilə bağlı olmuşdur. Çünki insan unikal, fərdi və fərqli key-
fiyyətlərə malik olduğu üçün, onun həyat təsəvvürləri, maraqları və ehtimalları subyektivdir.
Bəşər tarixi, insan subyektivliyindən qaynaqlanan qlobal və milli miqyaslarda kataklizm-
lərdən, lokal münaqişələrdən və çoxsaylı itkilərdən əziyyət çəksə də, digər tərəfdən bu sub-
yektivliyin digər müsbət keyfiyyətlərinə əsaslanaraq insanların baş verən hadisələrə yönəlmiş
fərqli və alternativ münasibətləri inkişafın əsas şərtini təşkil etmişdir. Nəticədə müşahidə et-
diyimiz kimi, insanların subyektivlikdən qaynaqlanan fərqli mühakimə yürütmək istəkləri
ictimai münasibətlərin tənzimləyici əsaslarının inkişafının təkanverici qüvvəsinə çevrilmişdir. 

Qeyd olunanlara uyğun olaraq nəzərə almalıyıq ki, ictimai münasibətlərin səmərəli tən -
zimlənməsinə yönəlmiş təmayül, baxış, dünyagörüşü və konkret sistemlər bəşər övladı ilə
bərabər dialektik inkişaf yolu keçmişdir. Bu səbəbdən qeyd etməliyik ki, ictimai münasi-
bətlərin tənzimlənməsinin institusional əsasları konkret tarixi dövrün deyil, dialektik tarixi
inkişaf prosesinin nəticəsidir. Buna misal olaraq cəmiyyət həyatında ictimai tələbatın
ödənilməsinə yönəlmiş çoxsaylı sistemlərin, o cümlədən insan tərəfindən həyat naminə emal
edilmiş resursların tarix boyu inkişaf etdirilərək hazırkı səviyyəyə çatmasını qeyd edə bilərik.
Əlavə də olunmalıdır ki, bu, son hədd deyildir.

Dövlət idarəçiliyinin əsasını təşkil edən milli tənzimləyici sistemlərin inkişafında və icti-
mai tələbatın ödənilməsinə yönəlmiş bir çox fikir, mühakimə və tətbiqlə yekunlaşan nəticələr
olsa da, bu sahənin elmi cəhətdən inkişafına əsas təsir edən şəxslərdən biri də ingiltərəli
pedaqoq, filosof, empirizmin və liberalizmin nümayəndəsi Con Lokk (1632-1704) olmuşdur.
Onun baxış və mühakimələri siyasi fəlsəfənin inkişafına ciddi təsir etmişdir.

XVII əsrdə İngiltərədə dövlət hakimiyyətinin cəmiyyət mənafeyi naminə sahələr üzrə
diferensial əsaslarla ədalətli idarə edilməsinə dair mühakimələr C.Lokkun siyasi-hüquqi
baxışlarından qaynaqlanmış və bunun da müqabilində dövlət hakimiyyətinin bölünməklə ix-
tisaslaşmış qaydada həyata keçirilməsinin ilk elmi əsasları meydana gəlmişdir.

O da qeyd olunmalıdır ki, T.Hobbsdan sonra C.Lokk da İctimai müqavilə nəzəriyyəsinin
inkişafında yaxından iştirak etmişdir.

C.Lokk şəxsiyyətin azadlığını əsas dəyər kimi qəbul edir və bir sıra şəxslərin dövlət
hakimiyyət səlahiyyətlərinin məhdudlaşmasını zəruri hesab edirdi. O, azad insanların ictimai
müqavilə bağladıqlarını qeyd edərək, bu müqavilə vasitəsilə insanların öz hüquqlarını məh-
dudlaşdıraraq (ictimai əhəmiyyət kəsb edən məsələlərdə)  onu dövlət hakimiyyətinə həvalə
etmələrini vurğulamaqla, bunun müqabilində dövlətin insanlar və bütövlükdə cəmiyyət
qarşısında öz vəzifələrini layiqincə yerinə yetirməli olduğunu zəruri hesab edirdi.   

С.Lokkun xalqın suvereniteti (xalq hakimiyyətinin aliliyi) haqqında hazırladığı müd-
dəaları, onun irəli sürdüyü əsas prinsipləri hesab olunurdu. Bu müddəalara görə xalq dövlət
hakimiyyətinin mənbəyi hesab edilir. Bu səbəbdən məhz xalq, əslində idarəedici hakimiyyətlə
müqavilə imzalamış hesab edilir. C.Lokkun mülahizələrinə görə dövlətin əsas və vahid
funksiyası insanın təbii və ayrılmaz hüquqları hesab olunan onun yaşamaq, azadlıq və
mülkiyyət hüquqlarını qorumaqdan ibarətdir. C.Lokk hesab edirdi ki, dövlət “gecə gözətçisi”
kimi ayıq olmalı və şəxsin hüquq və azadlıqlarına qəsd etməməlidir. Bunun üçün C.Lokk
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hakimiyyətin (təkbaşına həyata keçirilən vahid kral hakimiyyətinin) bölünməsi ideyasını
irəli sürmüş və hesab etmişdir ki, qanunverici hakimiyyət daha yüksək statusa malik olmalı
və dövlətin siyasətini müəyyən etməlidir. O, monarxiya idarə üsuluna əsaslanan kral
hakimiyyətinin səlahiyyətlərinin məhdudlaşmasını liberal ideologiyanın başlanğıcı üçün
vacib hesab edirdi [2].

Yeri gəlmişkən, qeyd olunmalıdır ki, C.Lokkun xalqın dövlət hakimiyyətinin mənbəyi
hesab olunmasına və dövlətin əsas və vahid fuksiyasının insanın təbii və ayrılmaz hüquqları
hesab etdiyi yaşamaq, azadlıq və mülkiyyət hüquqlarını qorunmasına dair müddəaları Azər-
baycan Respublikası Konstitusiyasının müvafiq qaydada 1-ci maddəsinin (Hakimiyyətin
mənbəyi) I hissəsində (Azərbaycan Respublikasında dövlət hakimiyyətinin yeganə mənbəyi
Azərbaycan xalqıdır), 12-ci maddəsinin  (Dövlətin ali məqsədi) I hissəsində (İnsan və vətən-
daş hüquqlarının və azadlıqlarının, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına layiqli həyat
səviyyəsinin təmin edilməsi dövlətin ali məqsədidir), 27-ci (Yaşamaq hüququ), 28-ci
(Azadlıq hüququ) və 29-cu (Mülkiyyət hüququ) maddələrində təsbit edilmişdir [4].

Ümumiyyətlə isə, XVII əsrin 40-cı illərindən başlayaraq İngiltərədə dövlət idarəçiliyinin
bütün sahələrinə təkbaşına siyasi rəhbərliyi həyata keçirən kralın (I Karl) mütləqiyyətə
əsaslanan hakimiyyətinə qarşı proseslər tam aktiv mərhələyə qədəm qoymuşdur. Baş verən
proseslərin əsas hərəkətverici qüvvəsi hesab edilən parlament, kralın mütləqiyyətə əsaslanan
və təkbaşına həyata keçirdiyi siyasi hakimiyyətini qəbul etmirdi. Parlamentin kral
hakimiyyətinin faktiki məhdudlaşmasına doğru apardığı mübarizənin əsas mahiyyəti, krala
mənsub olan ali dövlət hakimiyyətinin mübahisələndirilməsindən başlamışdır. Bunun üçün
parlament kral hakimiyyətinə qarşı siyasi-iqtisadi motivlərə əsaslanan çoxsaylı tələb və
narazılıqlarını irəli sürürdü.

Beləliklə, tərəflər arasında kəskinləşən ziddiyyət, tədricən ali dövlət hakimiyyətinin həmin
ana qədər olduğu kimi krala, yoxsa, xalqın iradəsinə söykəndiyini iddia edən parlamentə
mənsubluğu məsələsinin aydınlaşdırılmasına yönəlmişdir. Həlli mürəkkəb olan konflikt
1642-ci ildə vətəndaş müharibəsinə səbəb oldu. Hansı ki, bu müharibədən parlament, daha
doğrusu parlamentin tabeliyində olan ordu qalib çıxdı [5, s. 18].

1649-cu ildə İcmalar Palatası xalq hakimiyyəti ideyasına əsaslanaraq özünü ölkədə ali
orqan elan edir. O cümlədən həmin il İngiltərə bir palatalı ali hakimiyyətə malik «respublika
və azad dövlət» elan edilir [5, s. 19].

Kral hakimiyyətinin devrilməsindən sonra İngiltərənin dövlət idarəçiliyində qanunverici
və icra hakimiyyətinin yenidən eyni orqanın əlində cəmləşməsinin despotizm üçün əsas,
təbii hüquq və azadlıqlar üçün isə təhlükə ola biləcəyindən hakimiyyətin bölünməsi ideyası
irəli sürülmüşdür. 

Hakimiyyət bölgüsünün təşkili və tətbiqi ilə bağlı C.Lokk respublika idarə üsulunun
mahiyyətini izah edərək qanunverici orqanın icra orqanı üzərində üstünlüyünü zəruri hesab
edirdi. O, fikrini əsaslandıraraq konstitusion dövlətdə qanunverici orqandan ibarət yalnız
bir ali hakimiyyətin olmasını və digər hakimiyyət qollarının isə onun tabeliyində (qanun-
verici hakimiyyətin) fəaliyyət göstərməsini məqsədə müvafiq hesab edirdi [6].
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C.Lokkun hakimiyyət bölgüsü haqqında elmi mülahizələri fransalı Şarl-Lui Monteskye
tərəfindən davam etdirilməklə təkmilləşdirilmişdir.

Hüquqşünas, filosof və yazıçı Şarl-Lui Monteskye (1689-1755) C.Lokkdan fərqli olaraq,
qanunverici hakimiyyəti digər hakimiyyət qolları üzərində üstünlüyə malik olan yeganə ali
hakimiyyət orqanı kimi qəbul etmirdi. O, dövlətin ali hakimiyyətini ayrı-ayrı şəxslərdən ibarət
olan və eyni səviyyəli üç hakimiyyət qoluna ayrılması ideyasını irəli sürmüşdür. Bunlar
dövlətin ali hakimiyyət statuslu və eyni səviyyəli qanunverici, icra və məhkəmə
hakimiyyətləri idi.

Dövlət hakimiyyətinin qanunverici, icra və mahkəmə hakimiyyətlərinə ayrılmasının
zəruriliyini Ş.Monteskye insan təbiətinin hakimiyyət səlahiyyətlərindən sui-istifadə meyilliyi
ilə əlaqələndirirdi [2].

Hindistan əsilli amerikalı, nüfuzlu siyasi analitik və beynəlxalq münasibətlər sahəsində
ekspert Fərid Zəkəriyyə (1964) Şarl-Lui Monteskyenin 20 illik əməyi sayəsində meydana
gələn və 1748-ci ildə dərc edilmiş “Qanunların ruhu haqqında” (De l'esprit des lois) əsərinə
istinadən qeyd edir ki, hətta dövlət hakimiyyətinin üç qolundan (qanunverici, icra və
məhkəmə hakimiyyətləri) ikisi bir şəxsin və ya qurumun əlində cəmləşsə belə, bu sui-isti-
fadəyə yol aça bilər. Digər sözlə isə, “hakimiyyət bölgüsü” prinsipinin əsas məqsədi dövlət
hakimiyyətindən sui-istifadə riskinin aşağı salınmasından ibarətdir [7].

Ş.Monteskyenin hakimiyyət bölgüsü haqqında qeyd olunan ideyaları, bu gün Azərbaycan
Respublikası da daxil olmaqla, demək olar ki, dünyanın bütün sivil ölkələrinin əsas qanun-
larında təsbit edilmişdir (Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 7-ci maddəsinin III
hissəsi).

XVII əsrdən Avropada cərəyan etməyə başlayan prosesləri sosial-siyasi əhəmiyyətinə görə
böyük oyanışın başlanğıc mərhələsi kimi qiymətləndirmək olar. Bu tarixi mərhələdə İn-
giltərədə və Fransada insan hüquq və azadlıqlarına və vətəndaş cəmiyyəti dəyərlərinə əsasla-
naraq siyasi mütləqiyyətə qarşı aparılan mübarizələr nəticəsində baş verən tarixi dəyişikliklər,
o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatlarının müstəmləkə asıllılığından azad olaraq dövlət
müstəqilliyini əldə etməsi, bu ölkələrin milli tənzimləyici sistemlərinin yeni əsaslarını yarat-
mışdır. Baş verən hadisələr əsasən region ölkələrində, daha sonra isə digər ölkələrdə yüzil-
liklərlə mövcud olmuş və qrup maraqlarına xidmət edən ənənəvi cəmiyyətləri dəyişdirməklə,
hamının maraqlarına xidmət edən vətəndaş cəmiyyəti quruculuğunun başlanması ilə
nəticələnmişdir. Ən əsası isə, bu proseslər dünya tarixinin dönüş dövrünü təşkil edən əsas
hadisələri kimi, digər ölkələrin də ictimai-siyasi həyatlarına müsbət təsirlər göstərmiş,
həmçinin digər sahələrin inkişafında canlanmaya səbəb olmuşdur.

Milli dövlət quruculuğu proseslərinin inkişaf tarixində hakimiyyət bölgüsünün meydana
gəlməsi, milli cəmiyyətlərin tənzimləmə fəaliyyətində elmi və praktiki cəhətdən fundamental
əhəmiyyət kəsb etmişdir. Dövlət tənzimlənməsinin alt planlaması üçün ictimai proseslərdə
sistemli və kompleks yanaşmalar formalaşmışdır. Həmçinin, dövlətin ixtisaslaşmış
hakimiyyət qollarının xalqın iradəsi əsasında məhdudlaşan dövrlər üzrə formalaşması, hüquq
və vəzifələrinin qanunvericiliklə dəqiq müəyyən edilməsi, cəmiyyət qarşısında hesabatlılığın
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təmin edilməsi və bu kimi digər əsas məsələlər, irəli sürülmüş ictimai müqavilə
nəzəriyyəsinin prinsip mahiyyəti nəzərə alınmaqla təmin edilmişdir. Bu da özlüyündə milli
cəmiyyətlərin həyatında tənzimləmə fəaliyyətinin xalqın maraq və mənafeləri əsas
götürülməklə inkişaf etməsini birbaşa şərtləndirmişdir. 

Dövlət idarəçiliyində hakimiyyət bölgüsünün meydana gəlməsi, hakimiyyətin yeganə
mənbəyi hesab edilən xalqın (cəmiyyətin, onun ayrı-ayrı qruplarının və nümayəndələrinin)
meydana gələn siyasi-hüquqi tələbatının daha əlverişli əsaslarla ödənilməsi üçün yüksək
baza rolunu oynamış və bu proseslər cəmiyyət həyatında sosial-iqtisadi və digər sahələrin
tənzimləyici əsaslarının inkişafına ciddi təsir etmişdir.

xülasə: Əldə edilən qənaət ondan ibarət olmuşdur ki, əsasən XVI-XVII əsrlərdə
Avropada ümumi tendensiya olaraq meydana gəlmiş, həmin dövr üçün məzmunca yeni hesab
edilən və sonradan davamlı inkişaf edən ictimai tələbat, milli institusional tənzimləyici tə-
mayülləri şərtləndirmiş və bu sahənin inkişaf etdirilməsinin elmi-nəzəri və praktik əsaslarını
zəruri etmişdir. 
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The article investigates the public demand arising as a general trand in Europe mainly in
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XVI-XVII centuries and ensuring the  sustainable conditioned development of national ins -
titutional regulatory activity. It necessitated the scientific and theoretical as well as practical
fundamentals for the development of this field.

Резюме
ОСНОВНыЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ мОмЕНТы И ИХ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ В РАЗВИТИИ НАцИОНАЛЬНОГО
ИНСТИТУцИОНАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ЕВРОПЕ

Рауф мЕДЖИДБЕЙЛИ
Диссертант Университета “Азербайджан”

Ключевые слова:  национальный, регулирование,  институциональный, система,
историческое развитие

Полученное заключение состоит в том, что возникшая в основном, в  XVI-XVII вв.
в Европе как общая тенденция и постоянно развивающаяся обуславливала развитие
национальной институциональной регулирующей деятельности и сделала необходи-
мыми научно-теоретические и практические основы развития этой области.
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Giriş. İnsandan başqa bütün varlıqlar təbiətlə münasibətlərini uyğunlaşma prinsipi

əsasında qururlar: ətraf aləmin hadisə və nəsnələri onlarda bu və ya digər şəkildə iz buraxır
və onları dəyişdirir. Canlı varlıq gerçəkliyin müxtəlifyönlü müdaxilələrinə məruz qalıb aram-
sız şəkildə dəyişsə də, təbiət adlı dinamik güzgüdə özünü müşahidə edib, müəyyən nəticələrə
gəlmək iqtidarında deyil. İnsandan  başqa bütün canlı varlıqların dünya ilə münasibətləri
passiv səciyyə daşıyır, birtərəfli xarakterə malikdir – təbiət təsir edir, onlar da bu təsirə məruz
qalıb, ona adekvat cavab vermirlər. Qeyri-şüurlu canlı varlıq dünya ilə bilavasitə əlaqədədir,
onunla  təması daim hiss edir, dünyanın, təbiətin üzvi tərkib hissəsi kimi fəaliyyət göstərir.

İnsanın şüurlu varlıq kimi formalaşması prosesini müşayiət edən, bu prosesin eyni za-
manda həm mühüm elementi, həm də son nəticəsi kimi özünü büruzə verən  özgələşmə
(“mən daş deyiləm”, “mən ağac deyiləm”, “mən başqası deyiləm” – "mən mənəm") bir
tərəfdən insanı dünyadan təcrid edir, digər tərəfdən “itirilmiş cənnət”  kimi dərk olunan və
nostalgiya hədəfinə çevrilən təbiətlə artıq geriyədönməz səciyyə kəsb etmiş özgələşmə
ovqatının dəf olunması kontekstində təmasa girməyə, ünsiyyət yaratmağa meydan açır:
özgələşmə insanı dünyadan təcrid etməklə yanaşı ona dərhal yaranmış məsafənin mövcud-
luğunu və bilavasitə təmasın prinsipial şəkildə qeyri-mümkünlüyünü nəzərə almaqla yeni,
“özgələşmiş” durumda çoxvektorlu əlaqələr və münasibətlər sistemi qurmağa vadar edir.

Özgələşmə dünyanın insan tərəfindən özününküləşdirilməsi prosesində uyğunlaşdır-
madan imtina edib onu dünya ilə əlaqə və münasibətlərində tamamilə fərqli güzgü prinsipi
əsasında qurmağı tələb edir. Həm elmi, həm bədii-estetik dərki ehtiva edən güzgü prinsipi
dünyanın birbaşa yox, əksini göstərir.

Əgər su damənin tutdum, rəvan döndərdi üz məndən,
Və gər güzgüdən umdum sidq, əksi-müddəa gördüm.
– söyləyən Füzuli  bəşər övladının dünyanıdərkin bu  baş – ayaq durumunu faciə kimi

yaşamasını təsbit edirdi.
Dünyanıdərkin güzgü prinsipinə əsaslandığını iddia edən mülahizənin metaforik səciyyə

daşımasını nəzərə almadan onun mahiyyətini açıqlamaq qeyri – mümkündür. Bu metafora
real güzgü ilə güzgü prinsipinə söykənən dünyanıdərk arasında müqayisədə əyani şəkildə
özünü büruzə verir.

Bu halda dünya fərd üçün, fərd də dünya üçün, dünyadan ötrü güzgüyə çevrilir. Dünya
ilə fərd arasında bu güzgüvari qarşılıqlı münasibətlər sistemi bir sıra xüsussiyyətləri ilə şüşə
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güzgüdə əks olunmadan fərqlənir: 1) mən yalnız şüşə güzgünün qabağında duranda onda əks
olunuram; güzgünün qabağından çəkilən kimi əksim izsiz – tozsuz yoxa çıxır; 2) mən şüşə
güzgüdə bir tərəfdən cismən olduğum kimi, simamın bütün təfərrüatları ilə əks olunuram,
amma digər tərəfdən məni canlı varlıq kimi səciyyələndirən bütün keyfiyyətlərim yoxa çıxır
– güzgüdə mən yox, mənim özüməməxsus kölgəm əks olunur. Deməli paradoksal şəkildə,
mən  şüşə güzgüdə bir tərəfdən tamamilə varam, digər tərəfdən tamamilə yoxam; 3) mən
şüşə güzgüdə özümü görürəm - əks olunuram, güzgü özünü məndə görmür – məndə əks olun -
mur.

Fərdin dünya ilə qarşılıqlı münasibətlər sistemində birtərəfli güzgü ikitərəfli güzgüyə
çevrilir: mən dünyada özümü gördüyüm kimi dünya da özünü məndə müşahidə edir. Bu
qarşılıqlı əksolunma prosesi "fərd-dünya" münasibətlər sistemində köklü dəyişikliklərə səbəb
olur; 1)  mən dünyaya gələn kimi aramsız şəkildə onda əks olunmağa  başlayıram və dünyamı
dəyişəndən sonra transformasiyaya uğrayıb cismən, intellektual, mənəvi – ruhi baxımdan
dünyada əks olunmaqda davam edirəm: mənim dünyadan, dünyanın məndən yaxa qurtarması
mümkün deyil. Mən dünya ilə qırılmaz tellərlə bağlıyam; mən dünyada, dünya məndə əks
olunmağa məhkumdur; 2) mən dünya adlı güzgüdə daim həm real, həm də virtual şəkildə,
saysız-hesabsız məkanlarda, saysız – hesabsız ipostaslarda mövcudam; mənim  doğulmağım
aktı məni dünyaya pərçimləyir, mən istəsəm belə dünya adlı güzgüdən izsiz – tozsuz yoxa
çıxa bilmərəm.

İnsan aramsız şəkildə dünyaya suallar verir və bu suallara  cavab alanda məmnunluq hissi
keçirir. Bəzi hallarda sual düzgün verilmədikdə, yaxud dünyanı axıra qədər dərk edə
bilmədiyimiz səbəblərə görə cavab verməkdən vaz keçəndə, yaxud bilərəkdən bizə səhv
cavab verəndə bizim məmnunluq hissimiz paradoksal şəkildə daha da güclənir. Lakin bu da
bir həqiqətdir ki, insanın dünyaya verdiyi suallar nə dərəcədə mükəmməl və ziddiyyətli ol-
salar, ziddiyyətli və mürəkkəb dünyanın verdiyi cavablar bir o qədər suallara adekvat olur.

Yeri gəlmişkən, sualın verilməsini birdəfəlik akt kimi deyil, onun vasitəsilə qarşıya qoyu-
lan problemə aydınlıq gətirilməsində və həll olunmasına qədər davam edən, sürəkli bir proses
kimi başa düşmək lazımdır. Bu baxımdan bütün elmi əsərlər və bədii nümunələr bu və ya
digər obyektiv mahiyyətini açıqlamaq üçün verilmiş sual və bu sualla bağlı alınmış obyektiv
– subyektiv cavab kimi dəyərləndirilə bilər.

Sualların ünvanladıqları obyektiv xüsusiyyətlərindən və subyektiv qarşısına qoyduğu
məqsəddən asılı olaraq bu sualları şərti olaraq iki tipə bölmək olar: Birincisi, mən dünyanın
məndən kənarda yerləşmiş, məndən təcrid olunmuş, özümünküləşdirmək niyyətində ol-
madığım nəsnə və hadisələrə suallar verirəm; bu suallar yalnız onların mahiyyətini dərk etmək
məqsədi güdür. İkincisi, mən özümünküləşmiş qismində dərk etmək niyyətində olduğum,
daxilən hiss etmək istədiyim və hiss etdiyim, yaşamaq istədiyim və yaşadığım hadisələrə və
nəsnələrə suallar verirəm.

İnsan tərəfindən dünyaya sualların ünvanlanması mahiyyəti etibarilə bütün canlı varlıqlara
xas olan bir amil – gerçəklikdən həzz almağa əsaslanır. Lakin əgər digər canlılar həzz mənbəyi
kimi, gerçəkliyə istehlakçı münasibət bəsləyirlərsə və onların həzzi sırf bioloji – maddi sə-
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ciyyə daşıyırsa, gerçəkliyə təkcə istehlakçı kimi yox, həm də istehsalçı qismində münasibət
bəsləyən insan şüurlu  varlıq kimi bioloji – maddi həzlə kifayətlənmir, ona həzzin iki  ideal
növünü - intellektual və emosional növlərini də əlavə edir.

Bir qayda olaraq özününküləşməmiş nəsnə və  hadisələr elmi əsərlərdə araşdırılırlar və
onlar insana əsasən intelektual həzz verirlər. Estetik təsir gücünə malik təbiətin möhtəşəm,
ecazkar və əsrarəngiz nəsnə və hadisələri, habelə onların həkk olunduqları bədii nümunələr
insan tərəfindən özününküləşdirilirlər və emosional həzzə meydan açırlar. Canlı varlıqlar
arasında yalnız insanlara xas olan bu iki ideal həzz növü ilə bağlı “əsasən” sözünü ona görə
işlədirəm ki, dünyanıdərkin bu iki forması arasında təsir spesifikası baxımından kəskin sədd
qoymaq düzgün olmaz. Məlumdur ki, özününküləşməmiş gerçəklikdən alınan həzz bütün
hallarda əsasən intellektual səciyyə  daşımaqla yanaşı həmçinin bədii – estetik komponentə
də malik olur və bir sıra hallarda bu komponent yüksək xüsusi çəkisi ilə diqqəti cəlb edir.
Belə ki, alimin təbiət hadisələrini araşdırması prosesində üzə çıxartdığı harmoniyaya və sim-
metriyaya heyran olmamaq və onlardan emosional həzz almamaq mümkün deyil.  Və əksinə
bədii nümunələrin təsiri təkcə onlarda öz təcəssümünü tapmış nəsnə və hadisələrin emosional
həzz vermələri ilə yekunlaşmır; insan bədii nümunə vasitəsilə, həmçinin gerçəkliklə bağlı,
onun müxtəlif cəhətləri haqqında bilgi əldə edir və təbii ki, bu, emosional həzlə yanaşı,
onunla sintetik vəhdətdə intellektual həzz oyadır.

Ədəbi -  bədii nümunələrin oyatdıqları həzzin spesifikası ilə bağlı bir məqamı da yaddan
çıxarmaq olmaz: Nəsnə və hadisələri özününküləşdirmədən araşdıran tədqiqatçı onlara sub-
yektiv marağını yalnız intellektual  marağa müncər edir. Bədii nümunədə özünün -
küləşdirilmiş nəsnə və hadisələrə münasibət nümayiş etdirən sənətkar isə özünün subyektiv
münasibətinin ətraflı öyrənilməsini təhlil süzgəci vasitəsilə ifadə edir. Deməli sənətkar və
onun ardınca resipiyent bədii nümunəni sənətkar tərəfindən yaradılması və resipiyent
tərəfindən yenidən yaradılması prosesində həm də gerçəkliyi elmi dərk üçün prinsipial şə -
kildə qeyri-mümkün olan fərqli görmə baxımından təhlil edir, gerçəklik haqqında elm üçün
mümkünsüz olan məlumatlar əldə edirlər.

Stendal “Qırmızı və qara” əsərində romanı böyük yolun, yəni intensiv gediş – gəliş olan
yolun kənarındakını güzgüyə bənzədir. Romanı güzgü ilə müqayisə etməklə sənətkar, Aris-
totelin dövründən bu günə qədər dəfələrlə təkzib olunsa da doğruluğunu sübuta yetirən bədii
yaradıcılığın mayasını təşkil edən mimesisin rolunu vurğulayır. Stendalın şərhində zaman –
güzgü, laqeyd və obyektiv şəkildə heç bir münasibət bəsləmədən və heç bir şeyi də -
yişdirmədən rastlaşdığı bütün nəsnə və hadisələri təcəssüm edir.

Orta əsrlərdə insan "təbiət" adlı güzgüdə Allahı seyr etdiyini güman edirdi. Güzgü qis-
mində təbiət insanların təfəkküründə səma ilə yerin, gerçək dünya ilə axirət dünyasının,
Allah ilə bəşəriyyətin bir araya gəlməsini, onların harmonik vəhdətini təmin edən amilə
çevrilir. Yeni dövrdə güzgünün rakursunun dəyişməsi ilə bağlı bəşəriyyətin, ilk növbədə
ədəbi fikrin dünyanı bədii inikas prinsipləri köklü şəkildə dəyişdi. Bu baxımdan Stendalın
yolun kənarında qərarlaşdırdığı metaforik güzgüsündə kosmik vüsətli və universal səciyyəli
fenomenlər yoxa çıxdılar: bəşər övladının səma ilə, Allah ilə əlaqələri tamam kəsildi. Gerçək
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dünya ilə axirət dünyası arasında uçurum meydana gəldi. Yeni dövrdə Dante cəhənnəmi Eratu,
cənnəti rahatlıqla ziyarət edə bilməzdi. İnsanın dünyaya münasibətini tənzimləyən Orta Əsrlər
bədii düşüncəsinin mayasını təşkil edən sakrallıq yoxa çıxdı. Əvəzində teleskopdan
mikroskopa çevrilmiş güzgüdə insan insanı və hər şeydən əvvəl özünü seyr etmək imkanı
qazandı. Beləliklə Yeni dövrdə kosmik harmoniya iki : a)makrokosm səviyyəsində - səma
yerdən təcrid olundu. b)mikrokosm səviyyəsində - insanlar bir - birindən təcrid olundular,
özgələşdilər. Bu, ədəbi - bədii fikirdə köklü dəyişikliklərin meydana gəlməsinə səbəb oldu.

Əgər roman həqiqətən cansız şüşə güzgü olsaydı və bu güzgü düşünər, hiss edər, əsərin
hüdudlarında və eyni  zamanda əsərin hüdudlarından kənarda cərəyan edən hadisələrlə bağlı
düşünən, hiss edən, dəyərləndirən sənətkar və onun personajları, həmçinin roman – güzgüdə
cərəyan edən hadisələri biganə şəkildə kənardan  müşahidə etmək iqtidarında olmayan, həm
müəllifin, həm də personajların yaşadıqlarını yaşayan, hiss etdiklərini hiss edən, mifoloji
Protey kimi cildən-cildə girərsə, lakin oyun prosesində olduğu kimi romanın hüdudlarından
kənarda çalıb əsərdə cərəyan edən hadisələri özünəməxsus şəkildə şərh edən və dəyərləndirən
oxucu amili olmasaydı, Stendal bəlkə də haqlı olardı. Lakin canlı sənətkarın yaradıcılığını
və canlı oxucunun təkrar yaradaraq özününküləşdirilməsinin  ədəbi-bədii nümunə cansız
“obyektiv”  şüşə güzgü  deyil. Heç də təsadüfi deyildir ki, bədii – estetik fikirdə incəsənət
nümunələri canlı varlıq kimi dəyərləndirilirlər.

Bədii nümunələr subyektivliklə obyektivliyin görüş yeridir. Əslində sənətkar dünya ad-
lanan dinamik  güzgüdə özünə baxır, bu dünyanın mürəkkəbliyini, ziddiyyətlərini imkan da -
xilində subyektiv süzgəcindən keçirərək onu əks etdirir. Bu prosesdə dünya paradoksal şəkildə
obyektivliyini, universallığını saxlamaqla yanaşı, həm də subyektivləşir, subyekt – sənətkar
da öz növbəsində dünyaya açılır, başqasının ürəyinə, şüuruna yol  tapmaq üçün subyek-
tivliyini saxlamaq şərti ilə obyektivləşir. Fikrimcə bədii nümunənin doğurduğu emosional –
intellektual həzz məhz subyektivliklə obyektivliyin görüşünün resipiyentdə oyatdığı reak-
siyanın nəticəsi kimi özünü büruzə verir.

Obyektiv dünyanın subyektiv güzgüsü olan ədəbi – bədii əsər çoxsaylı funksiyalara ma-
likdir, müəyyən mənada insanın bioloji – emosional – intellektual varlıq kimi təsadüf etdiyi
bütün problemləri bu və ya digər şəkildə qabardır və onları cavablandırır. Ədəbi – bədii nü-
munə canlı və dinamik güzgü cismində resipiyentə müxəlif duyğular təlqin edir, bütün çətin-
liklərə baxmayaraq onda optimizm aşılayır.

Ədəbi – bədii əsər gerçəkliyin özü yox, əksi – təqlidi olduğu üçün bütün bu funksiyaları
resipiyentdə illuziya yaratmaq yolu ilə həyata keçirir. Lakin bədii nümunənin illuziya va-
sitəsilə aşıladığı hisslər zaman keçdikcə real mənəvi - əxlaqi dəyərlərə çevrilir, fərdin
şəxsiyyət kimi təşəkkülündə, toplumun humanist dəyərlər təməlində formalaşmasında böyük
rol oynayır.

Məhz buna görə də ədəbi – bədii nümunənin gerçəkliyi inikas etməsi konsepsiyası bir
tərəfdən Stendalın romanla bağlı “güzgü” metaforasına müraciət etməsinə haqq  qazandırır,
digər tərəfdən onun mühakiməsinin birtərəfli olmasını üzə çıxarır: sənətkar ilk baxışdan
paradoksal görünən iki cəhəti -  maksimum obyektivliyin maksimum subyektivliklə üzvi
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vəhdətdə birləşib qarşısına qoyduğu məqsədə – resipiyentin ürəyinə yol tapmaq məqsədinə
çata bilər.

Abstract
ARtIStIC REFLECtION AND PLEASURE

Qorxmaz QULİYEv
doctor of philology, prof. Azerbaijan University

Keywords: artistic reflection, artistic pleasure, mirror metaphor, aesthetic effect, reality
The article deals with the reflection of reality in all kind of the art and literature as one

side of the reality, on the other hand arranging the essence of the theme with recipient. In
this respect, the metaphor of the mirror, which is one of the symbols of reflection plays an
important role in the formation of artistic pleasure.

Pезюме
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОТРАЖЕНИЕ И НАСЛАЖДЕНИЕ

Горхмаз ГУЛИЕВ
д.ф.н., профессор Университета “Азербайджан”

Ключевые слова: художественное отражение, художественное наслаждение, зер-
кальная метафора, эстетический эффект, реальность

Статья является отражением действительности всего искусства и литературы с
одной стороны с реальностью, с другой стороны с сутью связи с ресипиентом. В связи
с этим, метафора зеркалы, которая является одним из символов pазмышления играет
важную роль в формировании художественного наслаждения.
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tƏHKİYƏDƏ SÜJEt vƏ FABULA KONSEPSİYASI

Ülviyyə RƏHİMOvA
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dos. Azərbaycan Universiteti

Rəyçi: f.e.d., prof. Qorxmaz Quliyev
Açar sözlər: təhkiyə, oxucu, süjet, müəllif, fabula
Ədəbiyyatşünaslığın sistem kimi formalaşması mimesisdən-həyat hadisələrinin təqlidi ilə

uydurma incəsənət fenomeninə çevrilməsindən başlayır. Lakin Aristoteldən üzü bəri estetik
fikrin həll etməyə çalışdığı bu problem hələ də özünün qəti həllini tapmamışdır. Həmçinin
gerçəkliyin bədii proses qismində mənimsənilməsinin şərhi baxımından estetik fikrin buna
can atması zəruridir.

Biz heç bir qanunauyğunluğa, iyerarxiya prinsipinə tabe olmayan, gah bir-birini təsdiq
edərək tamamlayan, gah da bir-birini təkzib edən həyat hadisələri ilə əhatə olunmuşuq.
Gerçəkliyin real hadisələrinin birbaşa uydurmaya (bədii nümunəyə) çevrilməsi prosesinin
araşdırılması zamanı   gerçəkliyin faktları bədii yaradıcılıq qanunları ilə dəyişdirilərək onun
qəliblərinə yerləşdirilir və deyim-təhkiyə tərzinə uyğunlaşdırılır. Bu “uyğunlaşdırma” pro -
sesində iki əsas - fabula və süjet mərhələsi mövcuddur.

Fabula gerçəklikdə mövcud olan hadisə və nəsnələrin ədəbi-bədii fakta çevrilməsi pro -
sesində ilkin mərhələ hesab olunur.  O, bir tərəfdən real hadisənin zaman baxımından mən-
tiqini, yönümünü qoruyub saxlayır, digər tərəfdən artıq ilkin seçimi gerçəkləşdirir; apriori
müəyyən olunmuş qəlibə və deyim tərzinə uyğun gəlməyən “lazımsız” əlavələri, ideya məz-
mununa müdaxiləsi olmayan açıq detalları kəsib kənara atır. İkinci mərhələ hesab olunan
süjet  seçim mərhələsini başa vurur, həyat faktlarını bədii qəliblərin və deyim tərzinin qa-
nunlarına uyğunlaşdırır.

Narratologiyada mövcud olan törədici modellərdən ən məşhur konsepsiya rus forma -
listlərinin ortaya qoyduqları "fabula - süjet" dixotomiyası (parçalanması) modeli hesab olunur.
Amma onu da nəzərə almaq lazımdır ki, "fabula - süjet" problemini rus formal məktəbinin
nümayəndələrinin özləri də müxtəlif şəkildə şərh etmişlər. Onlar gerçəklikdən uydurmaya
keçidin mərhələli xarakterini qəbul etsələr də, bəzi məqamlarda fərqli konsepsiya irəli sür-
müşlər.

Fabula yunan dilində “hərəkət” mənasını verir, sonralar latın və Avropa  dillərində həm
də “təmsil” mənasında işlənməyə başlayıb. Bu anlayışın yeni məna kəsb etməsi ilkin mənanın
yoxa çıxması hesabına deyil, onun genişlənməsi, inkişaf  etməsi hesabına baş verir: Bütün
təmsillər hərəkətə əsaslanırlar və dinamik xarakter daşıyırlar.  Fabulanın bədii nəsr əsərinə
daxil olan və süjetin əsasını təşkil edən hadisə qismində işlənməsi ilkin hərəkət mənasının
bədii fikrin inkişafında yeni semantik çalar kəsb edərək  estetik kateqoriya kimi konkretləşmə-
sidir. 

Hər şeydən əvvəl qeyd etmək lazımdır ki, rus formal məktəbinin nümayəndəsi qismində
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Şklovski  heç zaman bütöv təhkiyə nəzəriyyəsi, yaxud təhkiyə səviyyələrinin ardıcıllığını
müəyyən etmək fikrində olmamışdır.

O, gənc yaşlarında məqalələrinin birində yazırdı: "Süjet" anlayışını çox zaman hadisələrin
təsviri ilə qarışdırırlar. Mən hadisələrin  təsvirini "fabula" adlandırmağı təklif edirəm. Əslində
fabula yalnız süjet qurmaq üçün materialdır. Belə ki, "Yevgeni Onegin"in süjeti qəhrəmanın
Tatyana ilə sevgi romanı yox, bu fabulanın süjet baxımından işlənməsidir. Bu, hadisələrin
gedişini pozan ricətlərin hesabına həyata keçirilir” [1. səh-67].

Bütün haqqında danışılan hadisələr fabuladır. Məsələn, yazıçı Anarın “Ağ liman” əsəri
birbaşa Nemətin yuxusu ilə başlayır. Müəllif yuxunu real hadisə kimi təqdim etməklə artıq
fabula səviyyəsində real həyat həqiqətinə uydurma elementi daxil edir və bununla da bir növ
süjet quruculuğu üçün hazırlıq işləri həyata keçirir.  Yazıçı süjeti qurmaq məqsədilə yuxunu
real hadisə kimi təqdim edir, bədii effekt yaratmaq məqsədilə fabulada əsərin təbii axarını
pozan oxucuda öncədən real hadisə təsəvvürü yaradan epizodun yuxu olması  məlum olur.
Fabulanın süjetə çevrilməsi prosesində yuxunun əvvəlcə real hadisə kimi təqdim olunması,
sonra birdən-birə bunun yuxu olmasının üzə çıxması oxucuda gözlənilməzlik effektinin
yaranmasına səbəb olur. Yuxunun real hadisələr olmasına inanan oxucu birdən bunun yuxu
olması ilə qarşılaşır: “Nemət "Pyataçokun" hündür yerindən üç nəfərin ona tərəf gəldiyini
gördü. Biri böyük qızı idi, qızı ona yanaşıb: —Ata, mənə maqnitofon al, — dedi. İkincisi
anası idi. Nemət onun üzünün cizgilərini ayıra bilmirdi. Amma bilirdi ki, anasıdır. Üçüncüsü
Sürəyya idi — Nemətin arvadı. Sürəyya saatı soruşdu. Nemət iri küçə saatına baxıb: —Üç
tamam, — dedi. Arvadının səsi lap yaxından eşidildi: —Ay Nemət, oyan görək! Saatı soruşu-
ram. Nemət gözlərini açdı. —Nə? —Deyirəm saat neçədir? Mənim saatım yatıb. Nemət qol
saatına baxdı. —Doqquza iyirmi dəqiqə qalıb, — dedi. —Sən allah, dur get çörək al. Çörə -
yimiz qurtarıb” [2. səh-6].

Bu baxımdan  fabula və süjetlə bağlı Şklovskinin dediklərini yekunlaşdıraraq qeyd etmək
lazımdır ki, fabula bədii əsərin yaranması üçün ilkin materialdır, süjet isə həmin materialın
təşkil olunmuş formasıdır. 

Yaradıcılığın ilk dövrlərində əsl “formalist” mövqedən çıxış edən V. Şklovski qəti şəkildə
"məzmun" anlayışının əleyhinə idi. Bununla bağlı o yazırdı: "Sənət əsərinin təhlili zamanı
süjetlilik nəzər nöqtəsindən "məzmun" anlayışına ehtiyac duyulmur. Formanı isə predmetin
(nəsnənin) qurulması qanunu kimi başa düşmək lazımdır" [1. səh-112].

Onlar formal məktəbin nümayəndələri olduqları üçün bədii əsərdə məzmunu deyil, deyim
tərzi, yəni formanın əsas olduğunu vurğulayırdılar. 

Şklovski yazırdı:  "Fabula material hadisəsidir. Bu, qəhrəmanın taleyidir, haqqında
kitabda yazılanlardır. Süjet üslub hadisəsidir. Bu, nəsnənin kompozisiya baxımından qurul-
masıdır" [1. səh-75].

O, başqa yerdə həmin fikri bu cür ifadə edib: "Sənət nəsnənin (yəni bədii nümunənin) yaradıl-
masını yaşamaqdır, yaradılmışın (məzmunun) sənət üçün  əhəmiyyəti yoxdur" [1. səh-98].

Məzmun və formanın dialektik münasibətləri barədə  Şklovski yazır: "Yeni forma yeni
məzmunu ifadə etmək üçün deyil, artıq öz bədiiliyini itirmiş köhnə formanı əvəz etmək üçün
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yaranır" [1]. Məlumdur ki, məzmun formaya nisbətən daha hərəkidir və yeniliyə meyil
edəndir. Forma isə məzmuna nisbətən daha mühafizəkardır. Məhz bu baxımdan çox zaman
yeni məzmun köhnə formanın çərçivəsinə “sığışmağa” məcbur olur. Belə bir birləşmə onların
bir-birinə təsir etməsinə mane olmur. Yeni məzmun implisit şəkildə köhnə formanı dəyişdirir,
köhnə forma da yeni məzmunun ədəbi-bədii ənənəyə “qoşulmasına” meydan açır. Məzmun-
dan qəti şəkildə imtina edən formal məktəbin nümayəndələri bu dialektikanı “fabula –süjet”
münasibətlərində üzə çıxarmağa can atırdılar. “Fabula-süjet” konsepsiyası barədə
Şklovskinin mövqeyini B. Eyxenbaum və B. Tomaşevski də dəstəkləmişdilər. 

Rusiyada keçən əsrin 20-ci illərində ədəbiyyatşünas alim M. Petrovski  isə "süjet" və "fa -
bula"nı fərqli şəkildə izah edərək yazırdı: "Mən "süjet" sözünün bədii əsərin materiyası mə-
nasında işlətməyin tərəfdarıyam. Bu baxımdan süjet bir növ hadisələrin, hərəkətlərin
sistemidir. O, sənətkarın qarşısında bu və ya digər şəkildə peyda olur, lakin hələ onun fərdi
yaradıcılıq işinin nəticəsi deyil. Bədii cəhətdən işlənmiş süjeti isə mən "fabula" ad-
landırardım" [3. səh-76].

İlk baxışdan terminlərin yerinin  dəyişilməsi kimi nəzərə çarpsa da, Petrovskiyə görə süjet
fərdi yaradıcılıq aktı üçün ilkin material rolunu oynamaqla yanaşı heç də Şklovskidə olduğu
kimi amorf material deyil, bu və ya digər şəkildə artıq formalaşmış materialdır, "hadisələr
sistemidir".

Şklovskidə "süjet" bədii əsərə cəlb olunmuş materialın formalaşması prosesi, xam mate-
rialdan bədii materiala çevrilməsi idi. Petrovskidə isə süjeti əvəz edən fabula artıq bu işin
yekun nəticəsidir.

Terminlərin özünün nə dərəcədə öz statusuna uyğun gəlməsi problemi baxımından süjetin
subyekt, hərəkətin icraçısı, fabulanın isə hadisə, daha doğrusu,  hadisələrin gedişi olması qə-
naətinə gəlmək olar. Şklovski "fabula" deyəndə işlənməmiş material nəzərdə tuturdu, yəni
gerçəklikdə baş verən, lakin hələ də bədii əsərin strukturunda tam cilalanmamış hadisələrdir.
"Süjet" isə materialın formalaşması, bədiiləşməsi, cilalanmasıdır. Bu baxımdan Şklovskinin
konsepsiyasında xammal fabula yazıçı tərəfindən cilalanaraq süjetə çevrilir. Misal olaraq,
“Ağ liman” əsərində Nemətin yatması, yuxu görməsi və ayılması  hadisələri əsərin içində
cilalanaraq,  bədii təhkiyə prinsiplərinə  uyğunlaşdırılaraq əsərin süjetinə çevrilmişdir.

Petrovskidə isə bədii əsərə çevrilən  süjet yox, fabuladır. Bununla yanaşı rus formal mək-
təbinin liderinin konsepsiyasında nəzəri boşluq var; Şklovskidə xam materialın bədii materiala
çevrilməsi prosesi öz əksini tapmamışdır: Həyat materialı var, yazıçı onu süjet vasitəsilə bədii
nümunəyə çevirir. İlk baxışdan təbii görünən bu proses həyat materialının  bədii materiala
çevrilməsi, bədii əsərin materialı həmişə həyat materialı olub-olmaması sualları ilə qarşılaşır.

Bu baxımdan hər bir material, ədəbi növlərin və janrların qəliblərinə düşməklə onların qa-
nunlarına (poetikasına) tabe olur. Dünya ədəbiyyatını lərzəyə gətirən Şekspir heç bir əsərində
həyat materialından istifadə etməmiş, müxtəlif mənbələrə müraciət etmişdir. Füzuli öz "Leyli
və Məcnun"u üçün Nizamiyə müraciət etmişdir. Cəlil Məmmədquluzadə öz "Qurbanəli bəy"
hekayəsini  Qoqoldan iqtibas etmişdir, yəni bədii əsərin materialı bir sıra hallarda bədii ma-
terialın özü ola bilər. Təhkiyə prosesinin uğurlu alınması məqsədilə bilavasitə gerçəkliyə
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deyil, digər mənbələrə müraciət edən sənətkarlar  əxz olunmuş hadisələrlə dövrün ən aktual
problemlərini əks etdirməyə səy göstərirlər. Əgər “Qurbanəli bəy” fenomeni XIX əsrin sonu
üçün Azərbaycan gerçəkliyi üçün aktual olmasaydı, C. Məmmədquluzadənin əsəri  N. Qo-
qolun “Kolyaska”əsərinin təkrarından başqa bir şey olmazdı. Eləcə də M. Şoloxovun “Sakit
Don” əsərinin süjet xətti açıq görünən  İsmayıl Şıxlının “Dəli Kür” əsərində bütün əxz olun -
muş süjet və mövzuları ilə dövrünün ən ağrılı  problemlərinə toxuna bilmişdi. Bu problem
Şklovskinin konsepsiyasında öz əksini tapmamışdır. Bununla yanaşı  ilk dəfə bu nəzəri prob-
lemi ortaya qoyması Şklovskinin əsas xidmətlərindən biri kimi dəyərləndirilməlidir.

Həyat materialı ilə ədəbi-bədii prosesin əlaqə və münasibətlərini araşdıraraq nəzərə almaq
lazımdır ki, o, birbaşa bədii əsərə heç cür daxil ola bilməz, müəyyən ədəbi-bədii qəliblərə
tabe olmalıdır,  ümumi mədəni ənənələr, kontekstlər, kodlar, intertekstuallıq və sairə mövcud-
dur.

M. Petrovski intuitiv şəkildə problemin mürəkkəbliyini  başa düşürdü və ona görə də
onun yanaşması ambivalent (ikili) səciyyə daşıyırdı. O, bir tərəfdən qeyd edirdi  ki, "süjet"
apriori, yəni bədii əsərin korpusuna daxil olmazdan əvvəl formalaşmışdır, ikincisi belə bir
formalaşdırma prosesi sənətkarın fəaliyyətinin nəticəsi deyildir.

Görkəmli ədəbiyyatşünas B.Tomaşevski Petrovskinin konsepsiyasını inkişaf etdirir və
göstərir ki, problemi "motiv" anlayışının köməyi ilə həll etmək olar.

Əgər Şklovskidə fabula estetik baxımdan biganə (indiferent) bədiiləşənə qədərki materi-
aldırsa , "motiv" bir növ bədii yaradıcılıqda "atom"dur, bölünməz hissədir, "tematik materi-
alın ən kiçik hissəciyidir".

Tomaşevskinin fikrincə fabula "Motivlərin səbəb-zaman əlaqələrinin məcmusudur". Bu
isə o deməkdir ki, fabula implisit şəkildə ədəbi xarakterə malikdir, yəni müəyyən bədii qa-
nunlara uyğun olaraq düzümüdür. O qeyd edir ki, süjet "elə həmin motivlərin elə həmin
ardıcıllıq və əlaqələrin bədii əsərin özündə məcmusudur". 

Bununla  Tomaşevski təhkiyə nəzəriyyəsində  "motiv" anlayışı vasitəsilə fabula ilə süjeti
"barışdırdı": onların hər ikisinin əsasında bədii səciyyə daşıyan motiv durur. Süjet bu baxım-
dan fabula tərəfindən artıq müəyyən olunmuş motivlərin bədii qanunlar əsasında düzümüdür.
Əsl formalist kimi Tomaşevski fabula və süjeti yerinə qaytardı, amma müəyyən təshihlər
həyata keçirtdi [4].

Müasir narratologiya baxımından ümumiyyətlə rus formal məktəbinin bu konsepsiyasının
ən böyük çatışmazlığı onun bədii əsərin maddi əsasını, onun materialını nəzərə almamaqla
bağlıdır. Bütün hallarda fabula ikinci dərəcəli fenomen kimi nəzərdən keçirilir və yalnız
süjet üçün əsas rolunu oynayır. Bədii əsər onların fikrincə fabulanın dəf olunmasıdır və öz-
özlüyündə heç bir dəyərə malik deyil. Bu isə bu məktəbin nümayəndələrinə fabulanın bədii
dəyərini,  məna və məzmununu görməyə mane olurdu.
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Abstract
tHE CONCEPt OF PLOt AND FABLE IN NARRAtION

Ulviyya RAHIMOvA
Ph.D. of philology, Azerbaijan University

Keywords: narrative, reader, plot, author, fable
The article deals with the existence of two bases - phase of fable and the plot emerging

during the investigation of the transformation of the real events to the work of art and disclo-
sure and evaluation process of their essence from the point of view of the Russian formalistic
school.The author of the article referred to the works of representatives of Russian formalistic
school.

Резюме
КОНцЕПцИЯ СЮЖЕТА И ФАБУЛы В ПОВЕСТВОВАНИИ

Ульвия РАГИмОВА
к.ф.н., доц., Университета “Азербайджан”

Ключевые слова: повествование, читатель, сюжет, автор, фабула
Статья посвящена раскрытию сущности и оценки двух главных этапов –фабулы и

сюжета в превращении событий действительности в ткань художественного произве-
дения. В статье автор исходит из теоретических положений русской формальной
школы.
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ƏHMƏD NƏDİMİN QƏSİDƏLƏRİNİN 
NƏSİB HİSSƏSİ HAQQINDA

Aygün YUSUBOvA
AMEA-nın Şərqşünaslıq İnstitutunun elmi işçisi

Rəyçi: fil.ü.f.d. Aygün Əlizadə, AMEA, Şİ
Açar sozlər: Əhməd Nədim, qəsidə, tale, iydiyyə, şitaiyyə, hamamiyyə
Giriş. Klassik türk ədəbiyyatın təşəkkül və inkişafında  Ərəb və İran ədəbiyyatlarının

təsiri  inkaredilməzdir.  Zamanla bu təsir müxtəlif  amillərin  əsasında türk xalqının dünya
görüşündə ortaq  xüsusiyyətlər  meydana gətirmiş, bu da təbii olaraq klassik türk  ədəbiy -
yatında  öz  əksini tapmışdır. Anadoluda klassik türk ədəbiyyatı kütləviləşmədən əvvəl İran
və  Ərəb ədəbiyyatları inkişaf edərək özündən  sonrakı  sələflərinə nümunə ola biləcək
təkamül  dərəcəsinə çatmışdır. Artıq bu ədəbiyyatın zamanla formalaşmış şeir anlayışı, mən-
bələri və müəyyən edilmiş mövzuları, şeir ölçüləri, nəzm şəkilləri, janrları məlum  idi.

Əhməd Nədim bir divan şairi olduğu üçün klassik şeir ənənəsinə uyğun olaraq qəsidə
janrına müraciət etmiş və ənənəvi olaraq divanını da bu janrla yazılmış şeir nümunəsi ilə
başlamışdır. Lakin Nədim bir qəzəl şairidir. O da bütün divan şairləri kimi həyatını rahat və
firavan başa vurmaq üçün dövlət böyüklərinə  qəsidələr  həsr  edərək onların etimadını,
rəğbətini qazanmaq və beləcə sənətkarlıq qüdrətini göstərmək məcburiyyətində idi. “Nədim,
qəsidələrini və tarixlərini ancaq buna ehtiyac hiss etdiyi zaman yazmışdır. Şairə görə, qəsidə
və tarix yazmaq bir məcburiyyətdir. Fəqət nə çarə ki, dövrü, onu bu məcburiyyətlə üz-üzə
qoymuşdur” [1, səh-23]. Qeyd  etdiyimiz kimi Nədim ənənəçi divan şairi deyildir. Onun,
əski şeirin qaydalarını öz  sənətkarlıq ruhuna uyğunlaşdıraraq klassik  şeir çərçivəsini qır-
mağa çalışdığını qəsidə janrına gətirdiyi yeniliklərlə və etdiyi dəyişikliklərlə bir  daha
müşahidə edirik. Belə ki, bəzən qəsidələrinin nəsib hissəsində mədhiyyə, təqazzül,
fəxriyyələr yazan, bəzən də məsnəvi, müsəmmət, qitə və müxəmməs janrları vasitələriylə
mədhiyyələr qələmə alan Nədim, qəsidə janrında özünü sınayarkən XVII əsrin böyük divan
şairi Nəfini ustad olaraq görmüşdür. Bunu Sədrəzəm Şəhid Əli Paşaya həsr etdiyi bir
qəsidəsində  belə ifadə etmişdir:

Nəfi dəxi adəmdə eşitdikcə sözlərim
Sabaş u afərini cahan der cahan verir [2, səh-21].

“Nəfi belə axirətdə sözlərimi eşitdikcə mənə cahan dolusu alqış və afərin verir”.
Bu təsir şairin sədrəzəm Şəhid Əli Paşaya yazdığı birinci və üçüncü qəsidələrində açıqca

müşahidə olunur. Birinci qəsidədə Nədim də Nəfi kimi Divanına şairliyini mədh edən bir
fəxriyyəsi ilə başlayır. Üçüncü qəsidə isə Nəfinin məşhur “verir” rədifli qəsidəsinə nəzirədir.
Məlumdur ki, “Klassik ədəbiyyatımızda qəhrəmanlığı, müharibə təsvirlərini, silah və at
sevgisini, bahar mövsümünün  ruhu qidalandıran gözəlliyini, müxtəlif bayramların səfasını,
eşq və şərab zövqünü sanki ofsunlayıcı bir üslubla dilə gətirən Nəfi, eyni zamanda mənaya
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ən çox bağlı qalan, həttda məna birliyini qorumağa cəhd göstərən və bəzən də mövzu birliyinə
yönələn bir şairdir” [3, səh-15] Nəfinin qəsidələrində müşahidə olunan coşqu, gurultulu səslə
müqayisədə  Nədimin qəsidələrində incə və zərif bir ahəng vardır. “Nədimin qəsidələri
Baqinin qəsidələri kimi haşmətli və ahəngli, Nəfinin qəsidələri kimi zəngin xəyallı və tən-
tənəli deyildir. Qəhrəmanlıq duyğularına və hərb təsvirlərinə yer verməyən Nədim,
qəsidələrində də təbiət gözəlliklərini, İstanbul həyatını, eşq duyğularını təsvir və ifadə et-
mişdir” [4, səh-309-310]. O, dövrün padşahı Sultan III Əhmədə, Sədrəzəm Şəhid Əli Paşaya,
Damad İbrahim Paşaya və digər dövlət böyüklərinə həsr etdiyi qəsidələrində  mədh etdiyi
insanlara öz incə və coşqun ruhunu vermişdir. Bu qəsidələrində də şair şərqi və qəzəllərində
olduğu kimi hər şeydən öncə bir İstanbul şairi olduğunu göstərmişdir. 

Məlumdur ki, nəsib qəsidə janrının ən zəngin, ən uzun  və əsas hissələrindən biridir. Bu
hissə əsasən təsvirlərdən ibarət olur. Bu təsvirlər (bahar, qış, payız kimi mövsümlərin və
təbiətin zaman-zaman dəyişən gözəlliklərinin təsviri, eyni zamanda bir gözəlin və ya döyüş
meydanlarının təsvirləri) əsasən həqiqi olmayıb mücərrəd xarakter daşıyır. Divan ədəbiyyatı
ənənəsinə uyğun olaraq yazılan qəsidə nəsiblərinə xarakterik olan  bu mücərrəd təsvirlər
Nədimin şeirlərində çox az müşahidə edilir. Çünki Nədim, xarici aləmi, canlı həyatı  gördüyü
və duyduğu  kimi təsvir etmişdir. Bu təsvirlər şairin dili və ifadə şəkli baxımından da yeni
bir xüsusiyyət kəsb edir. “Qəsidələrində müasirlərindən heç də geri qalmayan Nədim, xüsusi
ilə qəsidələrinin nəsib hissəsində çox uğur qazanmışdır. Başqalarını mədh edərkən, ədəbi
şəxsiyyətini göstərməyə imkan tapmayan şair, təbiəti etibariylə bədii  istedadını nəsib
hissəsində göstərmişdir ” [4, səh-309].

Bildiyimiz kimi qəsidənin nəsibində nə təsvir edilirsə qəsidələr də elə adlandırılır. Belə
ki, nəsibi bahar təsviri olan qəsidələrə “qəsidəyi bahariyyə” deyilir. Şairin III Əhmədə həsr
etdiyi qəsidəsinin nəsibi bir bahariyyədir.

Gəl ey fəsli baharan mayəyi aram u habımsan
Enisi xatirim kamı dili pür-izdirabımsan [2, səh-73].

Beyti ilə başlayan və
Zihi dövlət o sədri möhtərəm dersə əgər bir kəz
Muammər ol Nədima şairi muciz hitabımsan [2, səh-76].

beyti ilə bitən bu qəsidəsinin nəsibində şair bahar fəslini  mücərrəd bir tablo şəklində deyil,
divan ədəbiyyatının imkanlarından istifadə edərək bu təbiət hadisəsinin  ruhunda oyandırdığı
hissləri, duyğuları qələmə almışdır. “Ey çiçəklərın fəsli olan bahar, gəl! Rahatımın, yuxumun
mayasısan. Könlümün dostu, ağrılar içində qıvranan qəlbimin əməli, arzususan. Qönçənin
ağzını aç, küncüt çiçəyinin yarpağını islat. Ey tövbəsini pozanlara qarışanların hazır cavabı
olan bahar! Ey sərvi boylu gözəl, dərin  bir məna kimi gül bağçasında görün. Doğrusu bu
uzun və yaraşıqlı boyunla seçmə beytimsən. Ey qış, sən gül bağından uzaqlaş ki, güllər açılsın.
Bülbül də tərənnüm etsin, sən mənim çəngim və rəbabımsan (çəng və rəbab- musiqi alətləri).
Ey uzun boylu, sərpilmiş ardıc ağacı, səni görən kimi uca, səxavətli sevgilimi xatırladım.
Mənim adətim sevgiliyə həmişə, gülüm belə, gülüm belə deməkdir. Ey gül, sən sevgiliyə
xitabım olduğun üçün səni sevirəm. Ey könlümü fərahladan lalə, gülşəndən heç bir vaxt uzaq
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olma. Sən mənim şərab qədəhimsən. Ey dərə, bu nə haldır? Sənə baxdıqca ömrüm uzanır.
Məgər sən tez gedən ömrümün ayağını bağlayan zəncirsən?”.

Şairin Sultan III Əhməd və Damad İbrahim Paşa üçün yazdığı bir qəsidəsinin nəsibi qış
fəslindən bəhs etdiyi üçün Şitaiyyə adlandırılır. “O dərəcə soyuq oldu ki, dərə kənarında
nülufər soyuqdan gömgöy oldu. Başında arxası parça qar saçağı sarığı olan ardıc ağacı bu
soyuqda necə gəzər? Əfəndim güllər ölkəsində qışın verdiyi bu  zülmün mində birini
söyləsəm dəftər dolar. Məgər çayın ayağı donmadımı,  çinarın əli (yarpağı) çəmənliyə
düşmədimi? Ətraf  qara sevda yelinin təsirində qalıb, qorxuram bu xəstəlik sərvinin kölgəsini
də (vücudunu) sarsar. Hanı gülşəndəki o şənlik, o sevinc abı-havası? Görəsən indi hamını
əyləndirən bülbül nə haldadır? Dam kənarında buzlar xəncər kimi durub səhər rüzgarının
bahar ətrini gətirməsinə belə mane olur. Əfəndi, bir iki gün də fırtına belə əsərsə, qasırğa
belə davam edərsə bu soyuqda, alovda yaşayan səməndər belə atəşdə donacaq. Köz  şəklində
atəş donmasın deyə yaqut parçası kimi pambığa qoyulsa layiqdir. Nərgizə, rüzgarın nəzəri
dəydiyi üçün çəmənlikdə şəhla gözlər açılmaz oldu. Bütün bunları görən  su kanalının
xəndəyi gülüstanda dondu. Qorxuram bahara qədər dözə bilməz və imtina edər. Hələ bu qış
günlərində qəm gəlirinin arxası kəsilməz. Xarab xanələr axmasa da damlar. O, şux gözəl ilə
keçən dəmləri xatırlayıb mən də qırıq, tökük bir qəzəl yazdım”.

Şairin Sultan III Əhmədə  həsr etdiyi, sarayda bir bayramlaşma vəsiləsiylə yazılan “Ey-
diyyə”si, Damad İbrahim Paşa üçün yazılan “Hamamiyyə” və “Ramazaniyyə”ləri  şəkli
etibariylə, qəhrəmanları və məkan təsvirləriylə sanki səhnələşdirilmiş mənzum bir hekayəni
xatırladır.

Bildiyimiz kimi eydiyyə, bayram vəsiləsiylə dövrün padşahına, dövlət böyüklərinə həsr
olunan və nəsibində bayramdan bəhs edilən qəsidələrə deyilir. Nədimin də Sultan III Əh-
mədin əmriylə yazdığı “Eydiyyə”si o dövr adət-ənənələrini, bayram münasibətiylə təşkil
olu nan mərasimləri əks etdirməsi baxımından dəyərlidir. Qəsidənin nəsibində şair saraydakı
bayramlaşma mərasimini canlı ifadələrlə təsvir edər. Nədim padşahın əmriylə bayramlaşma
mərasimində iştirak etmiş, ətəyini öpmək imkanını ona verdiyi üçün  təşəkkür etmək məqsədi
ilə  bu qəsidəni yazmışdır. “Bayram sabahı aləmi nura qərq edən şövkət və  heybət davulunun
səsi ( bayram sabahı sarayda çalınan mehtər marşının səsi) dönən çarxı  (səmanı) doldurdu.
Uca dövlətin ərkanı yer öpmək üçün  gələrkən sultanın  sarayı iqbal və səadətin doğduğu
yerə çevrildi. Uca taleli taxt, könlünün bəyəndiyi bir şəkildə quruldu və taxtın önünə, sultanın
keçəcəyi yola  bəzəkli xalçalar sərildi. Minlərcə  ziynət və bəzəklərlə, yüz minlərcə əzəmət
və parlaqlıqla dünyanı qoruyan şahlar şahı taxta çıxıb oturdu. Sol tərəfində şahzadələr, ululuq
və səadətlə durub hər biri haşmətli səmanın bir günəşi oldu. Xoşbəxt sultanın yanında dörd
qılıncı olduğu deyilirdi. Şahzadələrin sultanın soluna taxılmış dörd qılınc kimi durduğunu
görüb bu sirri anladım. Allah onları pis gözlərdən qorusun, çünki onlar böyüklük və şan-
şöhrət binasının dörd dirəyidir”. Bu tablonun ardından şair: “Hökmdarın sağ tərəfində isə
biri Damad İbrahim Paşa, biri də Kapitan Mustafa Paşa olmaq üzrə dörd vəzir durmuşdur.
Arxa tərəfdə bütün saray ağaları sıra ilə düzülmüşdür. Dəvət olunanların hamısı hökmdarın
hüzurunda təzim etmiş bir vəziyyətdə mərasimin başlamasını gözləyirdilər. Nəhayət, səbir-



n İPƏK YOLU n 1/2017

AZƏRBAYCAN UNİVERSİTETİ152

sizliklə gözlənilən an gəldi. Başda şeyxülislam olmaq surəti ilə qazıəskərlər və ülama əhli
hökmdarın ətəyini öpərək bayramlaşmağa başlayırlar”. Gördüyümüz kimi Nədim, ənənəçi
divan şairlərindən fərqli olaraq məkan, çevrə və oxuyucu arasında  subyektiv bir əlaqə yarat-
mış və  bu canlı təsvirlərlə Osmanlı sarayında bir bayram abı-havası meydana gətirmişdir.
Bu qəsidə, 

Sabahı eyd kim aləm olub feyziylə nurani
Sadayı kusı şövkət eylədi pür çarxı gərdanı. [2, səh-46] 

beyti ilə başlar və
Xuda həmvarə mahfuz eyləyib zatı hümayunun
Müsahhar eyləsin fərmanına Iranı Turanı. [2, səh-51] 

beyti ilə bitir.                      
Şairin “Hamamiyyə dər sitayişi Vəziriazam Damad İbrahim Paşa” adlı qəsidəsinin nəsibi

təqazzüllə başlanmışdır. Bu qəsidə mövzusu, dili  və ifadəsi baxımından bir yenilik təşkil
edir. Hadisə hamamda cərəyan etdiyi üçün  Damad İbrahim Paşaya həsr edilən bu qəsidə
“hamamiyyə” adlandırılmışdır. Şərq kültüründə geniş yer tutan hamam və hamam
mədəniyyəti, Osmanlı sosial həyatı üçün  xüsusi bir əhəmiyyət kəsb edirdi. Divan ədəbiy -
yatında bir çox şairlər tərəfindən bu mövzuya müraciət edilmişdir. Nevizadə Atayi, Nabi,
Sabit, Vehbi, İzzət Molla və s. divan şairləri Hamamiyyələr qələmə alsalar da bu ədəbi növün
ən gözəl nümunəsi məhz Nədimin qələmindən çıxmışdır:

Sepidə-dəm ki olub didə habdan bidar
Huruşa başladı na-gah sərdə dərdi xumar. [2, səh-31] 

beyti ilə başlayan bu qəsidənin nəsib hissəsində hadisə  belə cərəyan edir: Şair hamamda
bir gözəllə qarşılaşır. Bu gözəl məyusdur. Çünki bir məclisdə Nədim adlı ustad bir şairin
qəsidəsindən bir neçə beyt oxumuş və təsirlənmişdir. Bu hadisədən sonra o, şairi tapıb onunla
görüşəcəyinə dair qılıncına and içmişdir. Amma şairin onu necə qarşılayacağını əvvəlcədən
bilmədiyi üçün tərəddüd içindədir. Bu hadisəni hamamda qarşılaşdığı adama (şair Nədimə)
danışır. Damad İbrahim Paşanı mədh etmək üçün yazılan bu qəsidə mənzum bir hekayədir
və tamamilə xəyali xarakter daşıyır.   

Məlumdur ki, divan şeirində ramazandan bəhs edən qəsidələr Ramazaniyyə ad-
landırılmışdır. Divan şairləri mədh etdikləri şəxslərə qəsidələrini təqdim etmək üçün münasib
zamanlar seçərlərdi. Bu əlverişli vaxtlardan biri də ramazan ayı idi. Ramazaniyyələrdə əsasən
ramazan ayından və onun fəzilətlərindən bəhs edilirdi. Belə əsərlər o dövrün adət-ənənələrini
əks etdirmək baxımından da böyük əhəmiyyət daşıyır. Nədimin Sədrəzəm İbrahim Paşaya
həsr etdiyi Ramazaniyyəsinin nəsibində, Ramazanın bir gün öncə başlamasını, kef əhlinin
bu səbəbdən təlaşını, təəssübkeşliyini, şairin də eyni zamanda bu ayı bir təhər başa vurub
bayramı səbirsizliklə gözləməsi canlı ifadələrlə  və səmimi  bir söyləyişlə əks etdirilmişdir.
“Bayramın ilk günü bayramlaşma mərasimiylə, gecəsi isə yatmaqla  keçəcək. Səhər tezdən
durub birbaşa Sadabada gedib sağ ikən uca cənnətdə otursam, sonra nəşəli torpağına sevgi
ilə əyilib fələkdən kam alsam. Hovuzundan kevser kimi tərtəmiz su içsəm və beləliklə cən-
nətin qoxusunu alsam” deyən şairin səmimi etirafının şahidi oluruq. Şair  təriflədiyi şəxsi
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möhtəşəm bir şəkildə canlandırmaqla yanaşı onun yerini yurdunu da sanki bir rəssam kimi
parlaq rənglərlə təsvir etmişdir. Belə ki, Nədim bayramın ikinci günü daha günəş doğmadan
sandalla (qayıqla) Sadabada gedəcəyini düşünürkən (Sadabadın köşkləri, bağçaları, hovuz -
ları, ağacları şair üçün doğmadır) özünü cənnətə gedəcək kimi hiss edir və bu duyğusunu
sənətkarcasına oxucuya əks etdirir. 

Xoşa ey bürcü izzü dövlətin xurşudı tabanı
Yenə lütfünlə pür-nur eylədin çeşmi dil ü canı. [2, səh-87] 

mətlə beyti ilə başlayan  və 
Cəlal ü cah ilə sadrında Mövla ber-devam etsin
Nədima bəndəsi olsun həmişə menkabet hanı. [ 2, səh-89] 

Məqtə beyti ilə sona çatan Sədrəzəm İbrahim Paşaya həsr etdiyi digər bir qəsidəsinin
nəsib hissəsində şair belə yazır: “Ey  şərəf və uca mövqe sahibi, şan şöhrət bürcünün parlaq
günəşi! Lütflərinlə  can və bədən gözümü yenə də işıqlandırdın. Bu, nə xoş bir  taledir. Za-
hirən məni danlasan  da  əslində bu inləyən qulunu, nəvazişinlə  şad eylədin.  Bəli, o sözlər
bir tənbehdir, amma o tənbehin içində minlərcə hümmət, lütf və səxavət vardır. Yəni mənə
lütf edərək buyurdun ki,  gəl hər şeyi tez unudan və tanıdıqlarını bilməməzlikdən gələn İs-
tanbul oğlanı. Muradın hasil olunca nazlanmağa başladın,  şairlik parçasını satmaz oldun
(şeir yazmağı unutdun). Hər halda rəsmi işlərinin çoxluğundan  əlinə qələm alıb da divan
səhifələrini bəzəməyə (qəsidə yazmağa) əlin gəlmir. Əfəndimiz, bu tənbehi eşidəndə həm
ağlayan, həm də heyran olan varlığımın, sevinclə kədər arasında necə gəlib getdiyini gör-
məliydin”. İncə zəkalı şair, Sədrəzəm İbrahim Paşanın bu mənalı xitabına cavab olaraq  həm
qorxusunu, həm də bu münasibətdən irəli gələn məmnuniyyətini  bu qəsidə vasitəsi ilə belə
dilə gətirmişdir.

Şair Sədrəzəm İbrahim Paşanın vəzir olması münasibətiylə və eyni zamanda məşhur İran
şairi Ənvərinin bir beytinə təzmin (məşhur bir beytin başqa bir şair tərəfindən hər hansı bir
janr şəklində tamamlanması) yolu ilə yazdığı qəsidəsinə də bəzi yeniliklər gətirməkdən çə -
kinməmişdir. Belə ki, bu qəsidə sadəcə nəsib və girizgah hissələrindən ibarətdir. Bəhs et-
diyimiz qəsidənin nəsibində şair klassik şer ənənələrinə riayət etməyərək özü haqqında
yazmış və daha sonra İbrahim Paşanın vəzirliyinin dövlətə hər yöndən uğurlu bir başlanğıc
olacağını  ifadə edərək bitirmişdir. Divan ədəbiyyatında belə şeirlərə “mənzuməyi hasbihal”
deyilir. “Nədimdən çox əvvəl Füzuli, Bağdad qazısı Seyyid Məhəmməd Qaziyə sitayişində,
hisslərindəki səmimiliyindən irəli gələn duyğularla öz halından bəhs edər və qəsidəsinin
nəsibinə də belə başlar: “Tənha bir yerə çəkilən şair  fəqir sürətində, lakin vəli nemət sahibi
olaraq, qarışqa heyətində, lakin  anka heybətli, nə təbiətində qürur, nə də xəyalında riya ehti-
malı olmadan yaşarkən bir gün Bağdad qaizisindən içində şad xəbər olan bir məktub alır.
Onun bu lütfü şairi çox sevindirir və Bağdad qazisini vəsf etməyə başlayır” [5, səh-82].

Aləs-sabah ki,  banuyı mehri fərrux-fal
Kənarı tarəmi minadan etdi ərzi camal [2, səh-36]. 

Beyti ilə başlayan bu qəsidəsinin nəsib hissəsində Nədim şairlik təbiətindən irəli gələn
bir xəyal oyunu göstərmişdir. Bir gün Nədim səhər tezdən günəş doğarkən yuxudan durmuş,
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özünü gümrah hiss edən şair yarımçıq qalan yazısını tamamladıqdan  və  bir az da  hüsnüxəttlə
məşğul olduqdan, yəni bir iki səhifəni bəxti kimi qaraladıqdan sonra yorulur. İstirahət etməyi
qərara alır. Bu vaxt qəm dedikləri köhnə düşməni, şairin vücud ölkəsinə hücum edər. Şair,
maddi problemlərini və bəzi dostlarının qısqanclıqlarını xatırlayaraq kədərlənər, qəmi daha
da artar. Bu vaxt pəncərədən şimal küləyinin qaçaraq ona tərəf gəldiyini görür. Nədimin onu
qarşılamağa belə taqəti qalmamışdır. Bu dəm şairin könlü onun köməyinə çatır və 

Gəl ey nəsimi səba hattı yardan nə xəbər
Təranəsiylə kudumunu qıldı istikbal   [2, səh-37].

beyti ilə onu qarşılayır. Salamlaşıb danışmağa başlayırlar. Şair onların söhbətlərinə qulaq
asır və Nədimin soruşduqlarını eşidir. Xəbərçi şimal küləyi Nədimin yanına gəlir və onun
təəccüblənmiş simasını görüncə səbəbini soruşur. Nədim də “Zalım fələk ilə kamal əhlinin
macərasından xəbərin var?” deyə sual verir. Daha sonra   şimal küləyinə “Bu fələyin köhnə
adətidir, bəs sənə nə oldu ki, bu ziyarətini belə gecikdirdin” deyə gileylənir. O da “Ey hər
sözü ilə hamını sehrləyən şair, sənə bir müjdəm var: “Eşitdim ki, sevgili Nədimin məhəlləsini
axtarır”. Şimal küləyi sözünü bitirmədən şair naz və işvə karvanının davulunun səsini eşidir.
Qapını açır və qarşısında sevgilisini görür. Beləcə onun bu lütfünə nəyi varsa fəda etməyə
hazırdır. Sevgilisi Ənvəri divanını əlinə alaraq fal açar:

Be sad ahteri meymun zaman u hürrəm fal
Be nik tali ferhun də ruzi ferrux-fal.
Be bargahı vezarət be fərruhi binişest
Xudayeqanı veziran u qibleyi iqbal  [2, səh-39].

“O, vəzirlər ulusu və əməllər qibləsi, uğurlu ulduz, müqəddəs zaman, xoşbəxt gün və
xeyirli taleh ilə vəzirlik taxtına oturdu”.

Nədim  bu məşhur qəsidəsini yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi fars dilində yazılmış beytlərlə
sona çatdırmışdır. Qəsidənin nəsibində canlı bir tablo kimi təsvir olunan  bu hadisə istedadlı
şairin zəngin xəyallarının məhsuludur. Şair, orijinal  xəyalları və canlı ifadələri ilə divan
şeirində yeni bir iz qoymuşdur. 

Şairin yaradıcılığına nəzər yetirdiyimizdə, qəsidələrinin xüsusi ilə nəsib hissələrində
müasir hekayələrə xas xüsusiyyətlərin əks olunduğunu görürük. Onun şeirlərinin əsas
mövzusu İstanbul və ətrafıdır. O, İstanbulun gündəlik həyatından müxtəlif səhnələrini öz
sənətkarlıq qabiliyyəti sayəsində canlı bir mənzərəyə çevirmişdir. Belə ki, şairin canlı,
yaşanan həyatdan alıb və səhnələşdirdiyi hadisələrin təsviretmə metodunu araşdırarkən,
hadisə, məkan və qəhrəmanların təsviri ilə canlı danışıq dilinin bir-biri ilə əlaqəsinin bariz
nümunəsini görürük. Gözə, qulağa xitab edən səhnələşdirmə və hekayəetmə tərzi və bunların
uğurlu ifadəsi  diqqətimizi cəlb edən əsas amillərdən biri hesab olunur.    

Sədrəzəm İbrahim Paşanın mədhi üçün yazdığı məşhur İstanbul qəsidəsinin də mövzusu
Nədimin bilavasitə xarici aləmlə, real həyatla bağlılığını göstərməsi baxımından diqqətə la -
yiqdir.

“Dünyada bənzəri olmayan, dəyəri ölçülməyəcək qədər üstün İstanbul şəhərinin bir daşına
başdan, başa İran ölkəsi fəda olsa yeridir. İstanbul, iki dəniz arasında tayı bərabəri olmayan
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bir incidir. Cahanı işıqlandıran günəşlə müqayisəyə layiqdir. İstanbul elə bir nemətlər, lütflər
ocağıdır ki, oradan çıxan gövhər səadətdir. Gülləri  böyüklük və ucalıq olan bir İrəm bağıdır.
Bu, nə gözəl su, nə xoş bir havadır. “Cənnəti ala” görəsən İstanbulun üstündədir, yoxsa al-
tındadır?  Hər bağçası bir gözəllik çəmənliyi, hər bucağı feyz və əyləncə məclisidir. Onu
dünyaya dəyişmək düzgün olmaz, gül bağlarını isə cənnətə bənzətmək insafsızlık olar.  Hər
kəs orada muradına çatdığı üçün İstanbulun dərgahları dilək sahiblərinin sığınacağına
çevrilmişdir. Bazarlarında qiymətli bilik və mədəniyyət parçaları satılır. Bu şəhər hünər, elm
və  alimlər ocağıdır. Camilərinin hər biri  özünü nur şəklində göstərdiyi Tur dağı kimidir.
Onların dua edilən mehrabları isə mələklərin qaşlarına bənzəyir. Məscidlərinin hər biri bir
nur dəryasıdır. Çıraqları ay kimi ağzına qədər işıqla doludur. Çeşmələri insana ruh bağışlayar,
hamamları isə cana səfa, cismə şəfadır. İstanbul əhalisinin davranışları  xoşa gələn və nəza-
kətlidir, amma gözəllərinin acımasız və eyni zamanda vəfasız olduqları söylənir. Hələ indi
inşa edilən yeni üsul əyləncə aləmlərini izah etmək üçün bir kitab yazmaq lazımdır. Sadabad
adı kimi həm müqəddəs, həm də elə bir abad yerdir  ki, İstanbulun iftixar vəsiləsi  olmuşdur.
Sanki bütün dağları, bağları, köşkləri başdan-başa zövq, səfa, sazlı-sözlü əyləncələrlə
doludur”. 

Şairin məşhur qəsidələrindən biri də III Əhmədə Sadabadı təsvir etdiyi qəsidəsidir.
Qəsidənin nəsibində  Nədim, Sadabadın ruhunda oyandırdığı duyğuları dilə gətirmişdir: “İs-
tanbulun  bu yeni inşa edilən Sadabadına bax. Suyu və havası insanın canına can qatar. Ey
sabah rüzgarı, bu vaxta qədər  dünyanın İranını, Turanını gəzib dolaşırsan. Buraya oxşayan
bir yer gördünmü? Ey fələk, ey dünyanı bəzəyən günəş! İnsaf edin, buranın bir bənzəri varsa
göstərin görək. Ruhları bu qədər rahatlatmağının səbəbini mən də bilmirəm. Yoxsa Xızır
onun bağçasına əbədi həyat toxumu əkmiş? O, necə ədəbi feyzdir ki, Sadabada axan suların
bir damcısını bir oxun ucuna sürtsələr dümdüz bir sərvi ağacı olar. Orada baharın gözəllik
dənizinin elə coşqunluğu vardır ki, sanki bu coşqunluq dalğaları,  göy üzünü   bürümüşdür.
Bu, necə haldır ki, Sadabadın sabah rüzgarı cəhənnəm atəşinin üstündən keçərsə, o atəşin
dumanı təzə sünbülə çevrilər. Dağlar çılğın bülbülün səsinə səs verdikcə, ovaları da bu vaxta
qədər eşidilməmiş rangarəng səslərlə doldurulmuşdur. Gülüş, qönçənin gülən dodağına sığ-
madığı  üçün qönçə səbr edə bilməyib açılıb və bir gül daha meydana gətirib. Onun tor-
pağından bir az alıb -sizdə beləmüşq var?- deyə səhər rüzgarı ilə Xotən Xəqanına bir
göndərsəm. İnsan Cədvəli Simdə (Kağıthanədə inşa edilmiş su kanalının adıdır) bir qayığa
minsə cənnətə qədər gedə bilər. Qəsrlərindəki bəzəklərin, naxışların bir bənzəri olsaydı, Qaf-
far onu Nigarıstan adındakı əsərində yazmazmıydı? Sadabad İran şahının zamanında olsaydı
Firdovsi mütləq “Şahnamə”sinə o adı verərək əsərini şərəfləndirərdi”.

Nəticə. Bütün  sənət əsərlərində olduğu kimi divan ədəbiyyatında da divan şairi  bədii
qabiliyyətini nümayiş etdirmək, sənətkarlıq qüdrətini göstərmək üçün duyğu və
düşüncələrini bu ədəbiyyatın imkanları, özünəməxsus qaydaları və estetikası  daxilində şəkil-
ləndirir. Nəzm şəkilləri divan  ədəbiyyatında  misraların və  yaxud bəndlərin  sayını,
düzülüşünü və qafiyə quruluşunu və s. xüsusiyyətləri  əhatə  edir. Nədim də divan  şairi
olduğu üçün ərəb və fars ədəbiyyatlarından türk  divan  ədəbiyyatına  keçmiş bu nəzm şəkil-
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lərini dərindən  mənimsəmiş və  bu janrlarda  şeirlər  yazaraq gələcək nəsillərə ölməz əsərlər
bəxş etmişdir. Lakin Nədimin  Divanını  araşdırırkən onun  tamamiylə divan  şeri ənənələrinə
sadiq qalmadığını, bu qaydaları öz  sənətkarlıq şəxsiyyətinə  uyğun  olaraq dəyişdirdiyini və
beləliklə özünəməxsus bir üslub yaratdığını  görürük.
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Abstract
ABOUt tHE NASIB PARt OF AHMAD NADEEM’S QASIDAS

Aygun YUSUBOvA
researcher, Institute of Eastern Studies, ANAS

Key words: Ahmed Nadeem, qasida, fate, iydiyya, shitaiyya, hamamiyya
As a divan poet Nadeem had profoundly mastered the form of poetry, which have passed

through the Arab and Persian literature, Turkish Divan literature and created a beautiful sam-
ples of poem in this genre. One of these genres is qasida genre. Trying himself in qasida
genre, Nadeem considered Nafi, the great poet of the 17th century, as his master. The poet
has introduced innovations in qasidas’ destiny from the point of view of language and form.

Резюме
О ЧАСТИ НАСИБ В КАСыДАХ АХмЕДА НАДИмА

Айгюнь ЮСУБОВА
науч. сотрудник Института Востоковедения, нАнА

Ключевые слова: Ахмед Надим, касыда, судьба, ийдийя, шитаийя, хамамийя
Надим был диванным поэтом, потому он глубоко освоил формы поэзии, которые

прошли через арабскую и персидскую литературу, тюркскую диванную литературу и
создал прекрасные образцы стихотворений в этом жанре. Одним из этих жанров яв-
ляется жанр касыда. Испытывая себя в жанре касыда, Надим видел Нафи, великого
поэта 17-ого века, в качестве своего наставника. Поэт внес новшества в судьбу касыд,
с точки зрения языка и формы. 
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Giriş. Müasir dövrdə hər bir sivil cəmiyyətin prioritetləri sırasında təhsil ən vaciblərindən

birini təşkil edir. Dövlətlər və cəmiyyətlərin inkişaf reytinqində təhsilin öz yeri və sanbalı
vardır. Son dövrlərdə ölkələrin ümumi inkişaf səviyyəsi ilbəil qiymətləndirilərkən başlıca
meyarlardan olan təhsilin səviyyəsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu da təsadüfi deyildir.

Hər bir ölkədə olduğu kimi Azərbaycanda da təhsil cəmiyyəti formalaşdıran ən mühüm
amillərdən biridir. Hər bir dövlətin inkişafında mühüm rolu məhz təhsil oynayır, dövlət yalnız
ağıllı, bacarıqlı, yüksək elmə malik insanların hesabına inkişaf edə, yüksək nailiyyətlər
qazana bilər.

Müstəqilliyi qazanmaq dövlətçilik atributlarına malik olmaqla bitmir. Bu, həm də hər bir
sahədə dövlətçiliyin mahiyyətini təşkil edən zəruri keyfiyyət səviyyəsinin təmin edilməsini
ehtiva edir. Cəmiyyətin təhsil sistemi ümumi ictimai-iqtisadi sistemin tərkib hissələrindən
biri olmaqla onun bütün elementlərinin mükəmməlliyinin səviyyəsində özünü göstərir.

Azərbaycanın müasir təhsili hələ XIX əsrdən formalaşmağa başlayaraq XX əsr ərzində
böyük təkamül yolu keçmişdir. Sovet hakimiyyəti dövründə isə qazanılmış uğurların
içərisində təhsilin inkişafı xüsusi yer tutur.   Dövlət müstəqilliyi qazanıldıqdan sonra bütün
sahələrdə həyata keçirilən quruculuq işləri hər bir sahədə fundamental dəyişikliklərin
edilməsini tələb edirdi - təhsil sahəsində də bir sıra köklü islahatların aparılması zərurəti
mövcud idi.

Əvvəla, gənc Azərbaycan dövlətinin dəyərlər sistemində ciddi dəyişikliklər olmuşdur,
ideoloji - mənəvi cəhətdən köhnə dəyərlərə söykənən məktəbin də dəyişməsinə,   özünün
ictimai mühitinə uyğun olan, daxili işlək mexanizmlərinə malik təhsil sisteminin yaran-
masına ehtiyac yaranmışdır. 

İkincisi, Sovetlər İttifaqının dağılması ilə sərhədlər dəyişdi, sosialist təsərrüfat quruluşun-
dan imtina edildi,  müstəqillik qazanılsa da  sosializmin  malik olduğu ictimai münasibətlər,
ona söykənən təsərrüfat tipləri iflasa uğradığından, həmin cəmiyyəti təmin edən təhsil də öz
ideoloji dayaqlarından və iqtisadi təməlindən məhrum oldu. Müstəqilliyin ilk illərində köhnə
ictimai-iqtisadi quruluşun dağıldığı və yenisinin isə hələ yaranmadığı xaos şəraitində təhsildə
də hər hansı ardıcıl, məqsədyönlü quruculuq işlərindən və düşünülmüş islahatlardan danış-
maq çətin idi. 

Üçüncüsü, müstəqillik qazanmış ölkənin siyasi istiqaməti dəyişildiyi kimi, onun inteq -
rasiya etdiyi məkanın çərçivələri və mühiti də dəyişdi. Dünya durumunun müstəqil subyek-
tinə çevrilmiş yeni dövlət öz seçimini etmək, ictimai-iqtisadi, siyasi və mədəni istiqaməti
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dəqiqləşdirmək zərurəti ilə üzləşdi. Şübhəsiz bu məqamlar ictimai həyatın ən vacib
sahələrindən biri olan təhsilin yenidən qurulması, yeni standartların və rəqabət mühitinin
tələblərinə uyğunlaşması məsələlərində öz təsirini göstərirdi [1, səh-84].

Azərbaycan Respublikasının varlığının ilk günlərindən problemlərin həddindən çox olduğu
bir vaxtda təhsil sahəsində mühüm işlər görülməyə başlandı. İlk növbədə daxili və xarici
təzyiqlərə məruz qalan, müharibəyə sürüklənən respublikada başlıca səylər ölkənin malik
olduqlarını qoruyub saxlamağa yönəlmişdir. Bütün sahələrdə olduğu kimi, təhsildə də maddi
və mənəvi itkilər kifayət qədər çox idi. Baxımsızlıq ucbatından mövcud infrastruktur xeyli
dərəcədə dağılmış, müharibə gedən ərazilərdə bütövlükdə məktəblər məhv edilmiş,  iqtisadi
çətinliklər üzündən məktəblərin pedaqoji potensialı əhəmiyyətli dərəcədə zəifləmişdir. Köh-
nəlmiş tədris proqramları, dərsliklər əlavə çətinliklər yaradırdı, lakin bütün bu çətinliklərə
baxmayaraq təhsildə neqativ tendensiyaların təsirini zəiflətmək, məktəbləri qoruyub saxlamaq
mümkün oldu.

Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsində reallaşdırdığı xətt Avropaya inteqrasiyaya
istiqamətlənmişdir. İlk vaxtlar keçirilən islahatlar istənilən nəticələr verməsə də, gələcək
genişmiqyaslı addımlar üçün zəmin hazırlayırdı. Təhsilin qanunverici bazası - Konsti-
tusiyadan tutmuş geniş inkişaf proqramlarına qədər hamısı ölkəni qabaqcıl Qərb iqtisadi-ic-
timai məkanına yaxınlaşdırırdı [2, səh-168].

Azərbaycan öz müstəqilliyini əldə edəndən sonra digər sahələrdə olduğu kimi təhsildə də
köklü islahatlar zərurəti ortaya çıxdı. Sovet təhsil sistemindən modern və dünya standartlarına
uyğun təhsil sisteminə keçid prosesinin başlaması ötən əsrin 90-cı illərinin ortalarına təsadüf
edir. Bu istiqamətdə atılmış ilk önəmli addım 1993-cü ildə ölkədə ikipilləli ali təhsilin
(bakalavriat və magistratura) tətbiqinə başlanılmasıdır.  Həmin il ilk dəfə ölkənin 23 ali təhsil
müəssisəsində bakalavr pilləsinə tələbə qəbulu həyata keçirilmişdir. Sonradan bakalavr təh-
silinin məzmununda köklü dəyişikliklər və yenilənmələr baş vermişdir: qaydalar daha da tək-
milləşdirildi, dünya təhsil sisteminin tələblərinə uyğun standartlar tətbiq edildi və təhsildə
kredit sisteminin tətbiqi prosesi başlandı. 1997-ci ildə ali təhsilin bakalavriat pilləsində ilk
buraxılış olduqdan sonra ali məktəblərdə ali təhsilin ikinci - magistratura pilləsinə
keçilməsinin tətbiqi başlanmışdır. Ali təhsil sahəsində islahatlar  əsasən Avropa strukturları
ilə, Avropa İttifaqı, Avropa Komissiyası ilə əməkdaşlıq çərçivəsində həyata keçirilməyə
başladı. Azərbaycan qloballaşan dünyada gedən inkişafa uyğun olaraq qısa zaman kəsiyində
təhsil sistemində böyük addımlar atdı. Bu addımlardan da ən mühümü ali məktəblərdə təhsilin
yeni sistemə, yəni Bolonya sisteminə keçməsi oldu. 2001-ci ildən ölkəmizin  Avropa  Şurasına
üzv  olması Azərbaycanın  Avropa  məkanına inteqrasiyasını  daha  da sürətləndirdi,  o  cüm-
lədən Azərbaycan ölkə təhsilimizin  Avropa  təhsil məkanında gedən proseslərə  inteqrasiya
olunması məsələsini müəyyənləşdirməyə başladı [3, səh-84].

Avropada vahid ali təhsil məkanının yaranmasını nəzərdə tutan və 1999-cu ildə başlamış
prosesə Azərbaycan 2005-ci ildə qoşuldu.  Ümumiyyətlə,  Bolonya  sisteminə gedən  yol
1998-ci il mayın 25-də  Fransada  Paris   Universitetinin  800 illiyinə həsr  olunan  konfransda
4 ölkə  Almaniya,  İtaliya,  Böyük  Britaniya və  Fransa  təhsil nazirləri tərəfindən Sarbona
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Bəyənnaməsinin qəbulundan sonra başlandı.  Daha sonra 1999-cu ildə Avropanın 29-dan
çox  ölkəsinin təhsil nazirləri İtaliyaya yığışaraq  Bolonya Bəyannaməsini qəbul etdilər.
Hazırda bu prosesə 45 ölkə qoşulmuşdur.  Sənəddə ikipilləli təhsil, təhsilin keyfyyətinin
güc ləndirilməsi,  kredit  sisteminin  tətbiqi, diplomların  Avropa   ölkələrində tanınması və
digər müddəalar  öz  əksini tapmışdır. 

Azərbaycanda  bu sistemə qoşulmaq üçün ilk addımlar 2004-cü ildə atıldı -   Avropa
Şurasının  Baş  Direktorluğunun  təşəbbüsü ilə  Strasburq  şəhərində  Qafqaz  ölkələrinin
təhsil nazirlərinin konfransı  keçirildi  və həmin tədbirdə  xüsusi  bəyannamə qəbul  olundu.
Həmin bəyənnaməyə əsasən, 2004-cü ildə Azərbaycanda   Bolonya  sisteminə  qoşulmaq
məqsədilə Təhsil  Nazirliyi  tərəfindən  hesabat   hazırlanaraq   Avropa  Komissiyasına təqdim
edildi. Nəticədə isə 2005-ci ilin mayın 19-da  Norveçin  Berqen  şəhərində keçirilən  kon-
fransda  Azərbaycan Bolonya prosesinə  qoşulmaqla  bağlı rəsmi sənəd imzaladı.  Beləliklə
də ölkəmiz  Bolonya  sisteminə  qoşulmaqla ölkədə təhsilin keyfiyyətinin  daha da  artmasını
təmin etmək, təhsilimizi  Avropa  ölkələrinin təhsilinə uyğunlaşdırmaq  kimi  bir sıra öhdə-
likləri  öz  üzərinə  götürdü. Bu  sistemə  qoşulmaqda  əsas məqsəd Azərbaycanın  Avropa
təhsilinə  inteqrasiya  olunmasıdır [4, səh-251].

Azərbaycanın Bolonya prosesinə qoşulması ölkədə  vahid Avropa standartlarına cavab
verən ali təhsilə nail olmaq zərurətini meydana çıxarmışdır. Azərbaycan Respublikasının
Bolonya prosesinə qoşulması bu sahədə neçə illərdən bəri aparılan islahatların məntiqi
yekunu idi. Bu addımı ilə Azərbaycan Qərbə inteqrasiyada qətiliyini bir daha təsdiq etdi və
Avropanın təhsil məkanının rəqabət mühitinə daxil oldu. Eyni zamanda bu qoşulma Azər-
baycan təhsilinin Qərbə, o cümlədən Avropaya inteqrasiyasında məqsədyönlülüyü və
mütəşəkkilliyi artırdı. 

Təhsilin keyfiyyətinin yüksək səviyyəyə qaldırmaq məqsədi ilə Nazirlər Kabineti 2004-
cü il 359 № qərarı ilə “Ali və orta ixtisas təhsil müəsisələrinin attestasiya və akkreditasiyası
haqqında əsasnamə” qəbul etdi. Azərbaycanın 2005-ci ildə Bolonya prosesinə qoşulması
ölkədə ali təhsil islahatlarının yeni mərhələsinə start vermişdir.  İlk dəfə Balonya sistemi
ölkəmizdə 2006-2007-ci tədris ilində birinci kurslarda  tətbiq olundu.  Bu  tətbiqolunma
2006-cı ildə “Bakalavr  hazırlığının məzmununa və səviyyəsinə qoyulan minimum dövlət
tələblərinin strukturu”nun hazırlanması əsasında reallaşdı. Həmin sistemə əsasən ali təhsil
müəsisələrində fənlərin sayı, auditoriya saatlarının miqdarı azaldı, tələbələr tərəfindən seçilən
fənlərə ayrılan saatların miqdarı 5 faizdən 20 faizədək çoxaldıldı,   yeni  sitemin  tələblərinə
əsasən nəzəri həftələrin sayı 133-dən 115-ə, semestrlər üzrə  auditoriya  dərsləri 17-18
həftədən 15 həftəyə endirildi,  ixtisaslardan  asılı  pedoqoji təcrübənin müddəti 18 həftəyə
qaldırıldı.  Humanitar  fənlərinin sayı isə 10-dan 3-ə  endirildi.

Bolonya prosesinin digər əsas tələblərindən biri ali təhsildə kredit sisteminin  tətbiqi idi.
Bu  sistem  iki  əsas  funksiyanı  özündə  birləşdirirdi: tələbələrin   öz  mobilliyini  təminet-
mək  və  təhsilalma  trayektoriyasını  müstəqil  müəyyənləşdirmək  imkanları daxil idi.  Bu
sistemin  əsas vəzifələrini yerinə yetirmək  üçün ölkədə  “Ali təhsil  müəsisələrində kredit
sistemləri ilə tədrisin təşkili barədə nümunəvi  əsasnamə”   təsdiq  olundu. Qaydalara   görə,
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kredit  sistemində  təhsil alanlar  üçün auditoriya  dərsləri  15  həftə müəyyən  olundu və
tələbənin  auditoriya və auditoriyadankənar yükünün həcmi 45 saat  oldu. Bir  kredit  15
auditoriyaya  və  ya  22,5  ümumi  saata  bərabərdir  və bütün  fənlər üzrə  hər  bir  tələbə  hər
semestrdə  30  kredit  müəyyənləşdirə bilər,  yaxşı oxuyan  tələbələr  isə hər semestrdə 8
kreditdən çox olmamaq şərtilə 1 və ya 2 fənn seçə bilərlər. Bakalavr pilləsində tələbələrdə
200-250  kreditin yığılması tələb  olunur.  Burada  bir  şərt  də  var  ki,  tələbə  yalnız  o
zaman  kredit  ala bilər  ki,  ali  məktəblərdə  tətbiq olunan  qaydalar üzrə  həmin fənnin im-
tahanından qiymət almış olsun [5, səh-149].

2005-ci ildən etibarən Azərbaycanda bu istiqamətdə islahatlar aparılır. Bolonya Bəyan-
naməsinin müddəalarını həyata keçirmək üçün 2006-2010-cu illəri əhatə edən Tədbirlər Planı
təsdiq edilmişdir. Ali təhsil islahatlarında ən mühüm mərhələ isə 2009-cu il mayın 22-də
Azərbaycan prezidenti tərəfindən “2009-2013-cü illərdə Azərbaycan Respublikasının ali təh-
sil sistemində islahatlar üzrə Dövlət Proqramı”nın   təsdiq edilməsi oldu. Proqramın əsas
məqsədi ölkənin ali təhsilinin Avropa təhsil məkanına inteqrasiyası, onun məzmununun
Bolonya prosesinin prinsiplərinə uyğun qurulması, cəlbedici və rəqabətqabiliyyətliliyinin
təmin edilməsi, ölkə iqtisadiyyatının inkişaf tələblərinə uyğun ali təhsilli kadrlara yaranan
tələbatın ödənilməsi, habelə informasiya cəmiyyətinin və biliklərə əsaslanan iqtisadiyyatın
tələblərinə uyğun olaraq kadr potensialının yaradılması, əhalinin müasir tələblərə cavab verən
ali təhsil almaq imkanlarının təmin edilməsi üçün iqtisadi və sosial baxımdan səmərəli ali
təhsil sisteminin formalaşdırılmasıdır. Proqramın icrası çərçivəsində ali təhsilin qanunvericilik
bazasının Avropa standartlarına uyğunlaşdırılması və Bolonya prosesinin əsas prinsipləri is-
tiqamətində yenidən qurulması sahəsində mühüm işlər görülmüşdür. Azərbaycanda təhsil is-
lahatlarının genişləndirilməsi və dünya standartlarına uyğunlaşdırılması siyasətini həyata
keçirmək üçün yeni qanunvericilik bazasının formalaşdırılması da zəruri olmuşdur - 2009-
cu ilin iyun ayında “Təhsil haqqında” yeni Qanun parlamentdə qəbul edildi [6, səh-127].

Ölkə daxilində təhsilin müxtəlif pillələrində aparılan quruculuq işləri ilə yanaşı xaricdə
təhsil məsələlərinə xüsusi diqqət ayrılır. Artıq hər il minlərlə azərbaycanlı gənc müasir ixti-
saslar üzrə xarici dövlətlərin tanınmış ali təhsil müəssisələrində təhsil alaraq mütəxəssis kimi
hazırlanır və müxtəlif sahələrdə çalışırlar. Bu cür əməkdaşlıq bir tərəfdən Azərbaycan gənc -
lərinə dünya miqyasına çıxmaq, özünü təsdiq etmək, ölkənin zəruri mütəxəssislərə olan ehti -
yacını ödəmək imkanı verirdisə, digər tərəfdən qabaqcıl dünya nümunəsini Azərbaycana
gətirir, yerli təhsil müəssisələri üçün rəqabət mühitini yaradırdı - bu da Azərbaycanın təhsil
strukturlarına, təhsil müəssisələrinə qabaqcıl nümunəni qəbul etməyə, daim yenilənməyə, öz
işini təkmilləşdirməyə sövq edir. 

Təhsil sahəsində kifayət qədər böyük işlər görülmüş olsa da bu sahədə son mütləq nöqtəni
axtarmaq mümkün deyildir. Təhsil həyatın daim dəyişən, yeniləşən, inkişaf edən sahələrinin
ən vacib ehtiyaclarından birini təmin edən sahədir, onun dinamik bir vəziyyətdə olması vacib-
dir - bu mənada Azərbaycanda təhsil sahəsində həyata keçirilən islahatlar daimi bir tələbatı
ödəməyə istiqamətlənmişdir [7, səh-237].

Prezident İlham Əliyevin irəli sürdüyü neft kapitalının insan kapitalına çevrilməsi kon-
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sepsiyası çərçivəsində “2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili
üzrə Dövlət Proqramı” qəbul edilmişdir. Proqramın əsas hədəfləri xaricdə dövlət hesabına
təhsil almağa göndərilən Azərbaycan gənclərinin təhsilin bütün pillələri üzrə ayrılan maliyyə
vəsaitləri çərçivəsində bakalavriat, magistratura, rezidentura, doktorantura pillələri, eləcə
də ixtisasartırma və yenidənhazırlanma təhsili üzrə bölünməsi, hökumətlərarası müqavilələr
və ali təhsil müəssisələri arasında beynəlxalq tələbə mübadiləsi əsasında mütəxəssis hazır-
lığının respublikanın iqtisadi inkişaf prioritetləri nəzərə alınmaqla təmin edilməsi olmuşdur.
Son illər Azərbaycanın dinamik inkişafı və beynəlxalq strukturlara intensiv inteqrasiyası
Azərbaycanın təhsil sisteminə təsir göstərməyə bilməzdi. Sevindirici haldır ki, təhsil sis-
temimiz beynəlxalq standartlara doğru inadla irəliləyir və dünya ölkələrinin qabaqcıl
təcrübəsindən get-gedə daha da çox bəhrələnir [8, səh-217]. Azərbaycan iqtisadiyyatının
sürətlə inkişaf etməsi, regionumuzda həyata keçirilən mühüm layihələr ilə bağlı yaxın
gələcəkdə ölkəmizə daha da çox dünya standartları səviyyəsində təhsil alan milli kadrlar
lazım olacaqdır. Belə kadrların tezliklə yetişdirilməsi və dövlətimizin müxtəlif idarəçilik,
sənaye və təsərrüfat sahələrində yerləşdirilməsi milli maraqlarımıza cavab verir. Azərbaycan
gənclərinin xarici ölkələrdə təhsil almasına dair Dövlət Proqramı çərçivəsində artıq 3558
şəxs təhsil almış, onlardan 2289-u hələ də təhsil alır, 1001 nəfər isə təhsilini başa vurmuş-
dur.

Qlobal səviyyədə təhsil sahəsində ortaya çıxan yeni çağırışlar və Azərbaycan iqtisadiy -
yatının müasir inkişaf mərhələsinə daxil olması heç şübhəsiz ki, ölkədə təhsilin inkişafı üzrə
vahid dövlət strategiyasının formalaşdırılmasını zəruri etmişdir. Bu məqsədlə 24 oktyabr
2013-cü ildə Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə təsdiq edilən “Azərbaycan Respub-
likasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası” və onun əsasında hazırlanaraq  2015-ci
ilin 19 yanvarında təsdiq edilmiş müvafiq Fəaliyyət Planı ölkədə ali təhsil də daxil olmaqla,
bütövlükdə təhsil sisteminin qeyd olunan çağırışlar və tələblər istiqamətində qısa, orta və
uzunmüddətli inkişafını təmin edəcək vahid dövlət siyasətini özündə əks etdirir [9, səh-58].

Bu addımı müstəqilliyin ilk onilliyində atmaq mümkün deyildir - bu vaxta qədər həyata
keçirilən işlər yeni mərhələnin əsasını qoymağa imkan verir. Belə bir sənədin qəbul edilməsi
təhsil sahəsində yeni mərhələnin başlanğıcını bildirməklə yanaşı ümumilikdə ölkə ictimai-
iqtisadi və mədəni həyatında bu vaxta qədər əldə edilmiş hədlərin göstəricisi kimi başa
düşülməlidir. Məhz həmin əldə edilmiş nailiyyətlər üzərində indi təhsilin daha da inkişaf et-
dirilməsi və növbəti mərhələnin təmin edilməsi üçün zəmin yaradılmış, gələcək inkişafın
bünövrəsi qoyulmuşdur.

Ölkənin inkişafında əldə edilmiş nailiyyətlər, şübhəsiz, təhsilin də inkişafı və müasir-
ləşməsi üçün şərait hazırlayırdı. Digər tərəfdən inkişafın özü təhsilin qarşısında mürəkkəb
və vacib vəzifələr qoyurdu. Təhsilin son vəzifəsi isə əhalinin təhsil səviyyəsini yüksəltməklə
onun ümumiləşən əmək bazarında rəqabətqabiliyyətliliyinin möhkəmləndirilməsi, onun
maddi rifahının yüksəldilməsi, yeniləşən və qabaqcıl dünyaya inteqrasiya edən ölkənin bütün
sahələrdə müasir standartlara cavab verən kadrlarla təmin edilməsinə nail olmaq, ölkə əha -
lisinin dünya insan inkişafı indeksində yüksək mənsəbini təmin etməkdir. 
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Bütün bu qoyulan məqsədlərə çatmaq üçün isə bir sıra kompleks vəzifələrin yerinə yeti -
rilməsi tələb olunur ki, bu da öz əksini 2014-cü ildə qəbul edilmiş “Təhsil strategiyasında”
tapmışdır. Bu sənədin fərqli cəhəti ondan ibarətdir ki, burada təhsil qarşısında irəli sürülən
uzunmüddətli strateji məqsəd konseptual şəkildə qoyulmaqla yanaşı bu məqsədi təmin etməli
olan bütün amillər tam əhatə edilmiş və ona aparan yollar ən xırda detallarla işlənib hazır-
lanmışdır. 

Bu gün təhsilin başlıca məqsədi Azərbaycan Respublikasının inkişaf konsepsiyasına uyğun
olaraq şəxsə hərtərəfli bilik və bacarıqların verilməsi göstərilir və ona çatmaq üçün onun
institusional əsasları, infrastrukturu və insan resurslarının inkişafı ön plana çəkilir. Sənəddə
bu məqsədlər xüsusi vurğulanır: “Təhsilin inkişafı ölkədə əhalinin rifahının yaxşılaşması,
həmçinin fərdin həyatının daha yüksək səviyyədə qurulması üçün zəmin yaradır. Təhsil in-
sanlara texnologiyaları çevik mənimsəmək, əmək bazarında layiqli yer tutmaq və ömür boyu
təhsil prosesinə qoşulmaq, sağlam həyat tərzi, ətraf mühitə münasibətdə düzgün mövqe
seçmək imkanı verir”. Burada haqlı olaraq təhsilin cəmiyyət üçün vacib olan vəzifələrinə
diqqət yetirilir. Əhalinin, onun hər bir fərdinin etik-əxlaqi normalara yiyələnməsində, geniş
dünyagörüşə malik insanlardan ibarət vətəndaş cəmiyyətinin formalaşmasında təhsilin əvəzsiz
rolu nəzərə alınır, bu istiqamətdə görülməli işlər məqsədyönlü şəkildə planlaşdırılır və həyata
keçirilir.

Təhsil strategiyasında müstəqillik dövründə təhsil sahəsində əldə olunmuş nailiyyətlər -
təhsilin normativ hüquqi bazasının təkmilləşdirilməsi, onun maddi-texniki bazasının
möhkəmləndirilmsi, müasir texnologiyanın, o cümlədən informasiya-kommunikasiyasının
tətbiqində aparılan işlər qoyulan məqsədlərə çatmağın zəmini kimi təqdim olunur. Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının 2010-cu il üzrə İnsan İnkişafı Hesabatına əsasən, 2005-ci illə müqa -
yisədə Azərbaycan 34 pillə irəliləyərək 169 ölkə arasında 101-ci yerdən 67-ci yerə yüksəlmiş,
“orta insan inkişafı” qrupundan “yüksək insan inkişafı” qrupuna daxil olmuşdur. Azərbay-
canın iqtisadi inkişaf tempini sürətləndirərək yoxsulluğun azaldılması və orta ömür uzunluğu
göstəricisinin artması baxımından böyük nailiyyətlər əldə etməsi qeyd olunmaqla yanaşı
hazırkı vəziyyətdə təhsildə olan çatışmazlıqlar və problemlər qabardılır və onları aradan
qaldırmağın direktivləri verilir. “Bununla yanaşı, aparıcı beynəlxalq təşkilatların statistik
təhlilləri Azərbaycan təhsilinin beynəlxalq rəqabətə davamlılıq göstəricilərinin və Azərbaycan
Respublikasının ərazisində yerləşən ali təhsil müəssisələrinin reytinq səviyyəsinin yük-
səldilməsinin zəruri olduğunu göstərir”- sənəddə qeyd olunur [10, səh-204].

Beləliklə, təhsil strategiyasında ölkə təhsilinin vəziyyəti qiymətləndirilir. Bununla da is-
lahatların bu günkü mərhələsinin start nöqtəsi müəyyənləşdirilmiş olur. Bir tərəfdən mövcud
vəziyyətin real mənzərəsinin təsviri, digər tərəfdən isə təhsilin bütün göstəricilər üzrə qabaqcıl
dünya səviyyəsinin ortaya qoyulması məqsədləri və vəzifələri dəqiq müəyyənləşdirməyə
imkan verir. Bu vaxta qədər əldə edilmiş nailiyyətlər yeni irəliləyişlərin istiqamətlərinin,
miqyasının, forma və məzmununun konturlarını göstərir.

Təhsil strategiyasında qoyulan məqsədlərə çatmaq üçün beş strateji istiqamət müəyyən-
ləşdirilmişdir. Bu istiqamətlər dövlətin təhsil sahəsində mövcud bütün problemləri, məqsəd
və vəzifələri, fəaliyyət istiqamətlərini bütöv bir tam kimi əhatə edir. 
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Birinci strateji istiqamət vahid tamı təşkil edən təhsil sisteminin planlaşdırılması
məsələsini nəzərdə tutur. Burada məktəbəqədər, ümumi, ilk peşə-ixtisas, orta ixtisas və ali
olmaqla, bütün pillələri üzrə kurikulumlar bir-birini tamamlayır. Burada təhsilin bütün pil-
lələrinin yerinin, vəzifəsinin və hədəflərinin bir tam olaraq vahid sistemdə təqdim edilməsi
onun ritmik işinin vacib şərtidir. 

İkinci strateji istiqamət müasir tələblərə cavab verən, innovativ təlim metodlarını tətbiq
edən, təhsilin məzmununun səmərəli mənimsənilməsini təmin edən müəllimlərin for-
malaşdırılması, onların peşəkarlığının yüksəldilməsi, təhsilalanların nailiyyətlərinin
qiymətləndirilməsi üzrə yeni sistemlərin qurulmasını əhatə edir. 

Üçüncü strateji istiqamətə təhsilin idarəedilmə sisteminin təkmilləşdirilməsi və
səmərələşdirilməsi məsələləri daxildir. Burada diqqət idarəetmənin şəffaflığı, keyfiyyətin
təminatı və idarə edilməsinə yönəlmişdir. 

Dördüncü istiqamət təhsilin maddi texniki bazasının gücləndirilməsi, infrastrukturun
müasir tələblər səviyyəsinə qaldırılması məsələləri ilə bağlıdır. Bu məsələlərdə informasiya-
kommunikasiya texnologiyalarının geniş tətbiqinin təmin edilməsi, yeni təhsil
texnologiyalarının təmin edilməsinə xüsusi diqqət ayrılır. 

Nəhayət, beşinci strateji istiqamət ölkə təhsil sisteminin dünyanın aparıcı təhsil sistemləri
standartları ilə eyni səviyyəyə uyğun maliyyələşmə modelinin qurulmasını nəzərdə tutur
[11, səh-94].

Ölkənin iqtisadi potensialında yüksək təhsil səviyyəsinə malik peşəkar kadrların çəkisi
əhəmiyyətlidir. Sürətli texnoloji tərəqqi bilik və bacarıqların fasiləsiz olaraq yeniləşməsini
tələb edir ki, bu da ömür boyu təhsilin zəruriliyini şərtləndirir. Bu, həm də vətəndaşın daim
dəyişən və yeniləşən inkişaf prosesində hazırlığını təmin edir. 

Bilik və bacarıqlar təhsil müəssisələrinin sayı və təhsilin müddəti ilə deyil, öyrənmə pro -
sesinin keyfiyyəti ilə əldə olunur. Buna görə də təhsilin keyfiyyətinin təminatı başlıca strateji
prioritetə çevrilməlidir.

Təhsilin məzmununda olan bu köklü dəyişiklik onun formasında da dəyişiklikləri zəruri
edir, onun müxtəlif formalarına yenidən yanaşılmasını tələb edir. Eyni zamanda təhsilin
müxtəlif pillələrinin müddətinin dünya standartlarına uyğunlaşdırılması və onun maksimum
səmərələşdirilməsi qarşıya qoyulan məsələlərdən biridir. Təhsilin məzmununun qabardıl-
ması, onda nəzəri biliklərlə praktik vərdişlərin nisbətinin aktuallaşdırılması günün tələbindən
irəli gəlir. Prioritetlərin dəqiq müəyyənləşdirilməsi təhsilin məqsədyönlülüyünü artırır. Tərtib
edilən kurikulumlarda forma və məzmunun vəhdətinə diqqətin artırılması, innovativ metod-
ların geniş tətbiqi ölkə təhsilini müasir tələblərə yaxınlaşdırır. Sənəddə qeyd olunur ki,
ümumi təhsil pilləsində şəxsiyyətin hərtərəfli formalaşdırılması prioritet olduğu halda, ali
təhsildə əmək bazarının cari və gələcək tələbləri əsas götürülür. Ali təhsil kurikulumunun
daimi inkişafı əmək bazarı subyektlərinin tələblərinin sistematik öyrənilməsini vacib edir.
Bu proses əmək bazarında iş təklif edən, istər dövlət, istərsə də qeyri-dövlət sektorunda
fəaliyyət göstərən bütün subyektləri ali təhsil prosesində başlıca maraqlı tərəfə çevirmişdir.
“Təhsil strategiyasında” vacib istiqamət kimi qoyulan problemlərdən biri təhsilin başlıca
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fiqurlarından biri olan müəllimlərin – bilik verənlərin çoxsaylı problemlərinin yeni əsaslarla
qoyulması və həlli yollarıdır. Onların sırasına müəllimlərin peşəkarlıq səviyyəsindən tutmuş
onların əməyinin stimullaşdırılması, tədris fəaliyyəti üçün maksimum şəraitin yaradılması
və s. daxildir. Müəllimin fərdi keyfiyyətləri ilə yanaşı tədris metodikasına xüsusi diqqət ayrıl-
ması təqdirəlayiqdir. Müəllimin peşəkarlıq səviyyəsi ilə müasir metodikaların tətbiqi, onların
yaradıcı şəkildə inkişaf etdirilməsi, yaradıcı fəaliyyətin stimullaşdırılması bir-birini tamam-
layan məqamlardır və onların həllinə kompleks yanaşılması başlanmış işin uğuru üçün vacib
şərtdir. İslahatlar keçirilən zaman idarəetmədə əsas hədəf bu sahədə münasibətlər sistemini
yeni ictimai-iqtisadi münasibətlər mühitinin şəraitinə uyğunlaşdırmaqdır. İslahatlar ona görə
zəruri olmuşdur ki, köhnə təhsil köhnə ictimai-iqtisadi münasibətlər sisteminin tərkib hissəsi
olmaqla onun standartlarına uyğun idi və onun verdiyi məhsul – yəni hazırladığı mütəxəs-
sislər, yetişdirdiyi vətəndaşların dünyagörüşü həmin sistemin təməli üzərində qurulmuşdu.
Burada söhbət təkcə təhsil alanın aldığı təhsilin məzmunundan getmir. Həm də idarəetmə,
təhsil subyektlərinin münasibət sistemi, təhsil-praktika əlaqəsi problemləri, məhsulun key-
fiyyətinə görə cavabdehlik, təhsilin məhsulunun alıcısı və satıcısı məsələsi, maliyyələşmə
mənbələri və onun sərfiyyətinə görə cavabdehlik mexanizmləri, təhsilə nəzarətin subyektləri
və onların təsir formaları və sair bu kimi qlobal məsələlər ön plana çıxır. Təhsilin fəlsəfəsi
dəyişir, onun ictimai həyatın bütün başqa sahələri ilə əlaqəsi və münasibətlər sistemi yeni
mühitin qaydaları əsasında qurulur [12, səh-184].

Qloballaşma prosesi keçirilən islahatları labüd edir. Belə bir şəraitdə ləngiyən geridə qal-
mağa məhkumdur. Düzdür, bu prosesdə hər bir dövlətin potensialı mühüm rol oynayır. Elə
layihələr vardır ki, onu həyata keçirmək kiçik dövlətlərin gücü çərçivəsində deyildir. Lakin
bu vəziyyətdəndə çıxış mövcuddur. Düzgün istiqamət götürüldüyü təqdirdə ümumdünya
prosesləri çərçivəsində hər bir müşkülü, o cümlədən təhsil sahəsində olan problemləri uğurla
həll etmək olar. Qloballaşma şəraitində dünyanın təhsil potensialından bəhrələnmək
mümkündür. Bunula yanaşı belə bir şəraitdə diqqət milli özünəməxsusluğun qorunması, milli
maraqların təmin olunmasının daim diqqət mərkəzində olmasıdır. Müasir dövrdə Azərbay-
canda keçirilən təhsil islahatlarında keyfiyyət problemlərinin ön plana çıxarılması qanuna
uyğundur. Çünki bu sahədə təkcə statistik artımla istənilənə nail olmaq mümkün deyildir.
Yalnız keyfiyyətli nəticələrlə Azərbaycan təhsilinin rəqabətqabiliyyətliliyini təmin etmək
olar. Azərbaycan təhsilinin müxtəlif pillələrinin problemləri proqram sənədlərində, o cüm-
lədən “Təhsil strategiyasında” qaldırılır və onların həlli istiqamətində əsaslı addımlar atılır.

Hazırda bütün dünyada xalqların, dövlətlərin inkişafı ilə bağlı müasir çağırışlar ilk növbədə
məhz təhsillə, cəmiyyətin intellektual inkişaf səviyyəsi ilə bağlıdır. Təsadüfi deyil ki, Bir-
ləşmiş Millətlər Təşkilatı XXI əsri “Təhsil əsri” elan etmişdir.

Nəticə. Müstəqil Azərbaycan təhsil sahəsində müasir dövrün hədəflərinə doğru inamla
irəliləyir. Ölkəmizdə təhsilin inkişafı Prezident İlham Əliyevin diqqət və qayğısı sayəsində
dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən birinə çevrilib. Prezident İlham Əliyevin
ölkəmizdə təhsilin ən yüksək səviyyədə inkişaf etdirilməsi ilə bağlı dövlətin, cəmiyyətin
qarşısına qoyduğu hədəflər reallığa əsaslanır. İlk növbədə onu vurğulamaq lazımdır ki, Azər-
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baycan cəmiyyətinin, ələlxüsus da gənc nəslin təhsilə, innovasiyalara böyük marağı var.
Ölkəmiz zəngin təhsil ənənələrinə, güclü intellektual və kadr potensialına malikdir. Uzun
illər boyu yaranmış ənənələr yeni dövrün tələbləri nəzərə alınmaqla daha da inkişaf etdirilmə-
lidir.
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После объявления независимости, как во всех областях, так и по сектору образова-
ния проведены глубокие изменения. Самое значительное событие в этом секторе, яв-
ляется Евроинтеграция образовния по системе Болонии. По использованию этой
системы, проведены несколько удачных мероприятиий государственного значения. Ос-
новной целью, было улучшение качества образования, переход образования по кредит-
ной системе, усовершенствование образования на уровне Европейских стран. Одним
из основных проведенных задач, было решение проблемы зарубежного обучения на
государственном уровне. Это проблема нашла свое решение.
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Rəyçi: fil.e.d., prof. Qorxmaz Quliyev
Açar sözlər: Den Braun, detektiv, Da Vinçi şifrəsi, kod, simvol, Leonardo da Vinçi
Giriş: Den Braun, 22 iyun 1964-cü ildə ABŞ-da anadan olub. O, Amerika  ədəbiyyatının

detektiv janrda yazan ən görkəmli nümayəndələrindən biridir. Daha çox əsərlərində klassik
incəsənət, kriptoqrafiya, şifrələr, dini inanclar və məbədlər mövzuları ilə bağlı ədəbi-bədii
vasitələrlə verilmiş məlumatları geniş şəkildə istifadə edir. Braun  sirlərlə və tapmacalarla
maraqlanırdı. Uşaq vaxtından anaqramları və krosvordları işləməyi sevirdi. Misal üçün Milad
bayramında Braun və onun bacı-qardaşları ağacın altındakı hədiyyələri tapa bilmirdilər, ancaq
D.Braun isə kodlu xəzinə xəritəsi ilə öz evlərində, hətta qəsəbənin ətrafında gizlədilmiş
hədiyyələri də tapırdı. O, “Rəqəmsal qala”, “Mələklər və iblislər”, “Yalan nöqtəsi”, “Da Vinçi
şifrəsi”, “İtirilmiş simvol”, “Cəhənnəm” və “İnferno”  romanlarının müəllifidir. Den Braun
Amherst Kolleci və Fillips-Ekseter Akademiyasının məzunu olduqdan sonra bir müddət elə
bu təhsil mərkəzlərində ingilis dili müəllimi kimi çalışıb. Bu ərəfədə D.Braun oxuduğu gərgin
süjet əsasında qurulmuş romanların birindən təsirlənir və ilk romanını yazmağı qərara alır.
Beləliklə, şifrəaçma və gizli hökumət orqanlarına olan marağı 1996-cı ildə ilk romanı
“Rəqəmsal Qala”nın (Digital Fortress) meydana gəlməsinə səbəb oldu. Roman yayımlan-
masından  dərhal sonra Den Braun bir anda elektron kitab reytinqlərində birinci yerə qalxdı.
Daha sonra Den Braun tədricən müəllimlikdən uzaqlaşaraq həyatını yazıçılığa həsr etdi.

Yazıçının ikinci romanı olan "Yalan nöqtəsi" (Deception Point) də siyasət, əxlaq, təhlükə-
sizlik və gizli texnoloji mövzuları əhatə edir. Mükafatlar almış riyaziyyat üzrə professor ilə
ilahiyyat musiqiçisinin oğlu Den Braun elm və din kimi bəzən bir-birinə qarşı duran fəlsəfi
mövqelərin hakim olduğu bir mühitdə böyüyüb. Belə bir paradoksal mühit, bir-birini tamam-
layan fikirlərdən aldığı təsirlə məşhur romanı "Mələklər və İblislər"in (Angels & Demons)
meydana gəlməsinə səbəb oldu. Bu əsərdə bir  İsveçrə fizika laboratoriyası ilə Vatikan
arasında  baş verən, elm və din mövzuları zəminində baş vermiş ziddiyyətlər təsvir olunurlar.
Bu əsərdə yazıçının oxuculara çatdırmaq istədiyi əsas mesaj: “Din gərək ki, elmin inkişafına
mane olmasın, elm heç vaxt dinə qarşı durmur, daha doğrusu onun ideyalarını gücləndirir
və bundan əlavə elm heç də pis bir işlə məşğul deyil, o, bizi dünya sivilizasiyasından, yeni-
liklərindən xəbərdar edir  və eyni zamanda gizli sirlərin üstünü açır”.  Den Braun babasının
da mason olduğunu bir sıra yazılarında açıqlamışdır. Evlərində qəribə önlüklər və ağ əlcəklər
tapdığını söyləmişdir. "İtirilmiş simvol" (The Lost Symbol) adlı romanını məhz buna görə
yazdığı ehtimal olunur. Kitabın  mövzusu da masonluqdur. “İtirilmiş simvol” kitabının
başlığında verilən aforizmlər insanın diqqətini cəlb edir. Bunlardan biri mənim üçün daha
maraqlı oldu: “Böyük bir kitabxanada olub kitablara toxunmamaq dünyada yaşayıb onun mə-
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nasını anlamamaq kimidir” [1]. Məhz bu sözləri Den Braunun bütün yaradıcılığına ünvan-
lamaq olar. Mənə elə gəlir ki, Den Braunun əsərlərini görüb onları oxumamaq olmur. Bundan
əlavə, 2003-cü ildə bitirdiyi və bütün dünyada satış rekordlarını qıran "Da Vinçi Şifrəsi"
(The Da Vinci Code) kitabının da müəllifidir. Bu əsərdən sonra artıq kraliça taxtında Aqata
Kristinin əyləşdiyi, sevgi romanlarında Barbara Kartland, macəra romanlarında Harold
Robins, fantastika-qorxu romanlarında Stefan Kinqin əsas mövqeləri ələ keçirdiyi sarayın
pillələri ilə qalxmağa başlayır. Soyuq müharibə dövrünün yazıçıları Yohannes Mario Zim-
mel, Jon le Karre, Robert Ladlem, gərgin süjetli əsərlərdə Artur Heyli, İrvinq Uolles, vestern
janrında Luis Lamur kimi məşhur, çox tirajla satılan yazıçıların aralarında gəzib dolaşmağa
başlayan Den Braun, Hollivudun da dəstəyini aldıqdan sonra sürətlə məhşurlaşmağa başlayır
[2, səh-8]. "Da Vinçi Şifrəsi" və "Mələklər və İblislər" kitablarının filmi də çəkilmişdir. Sənət
tarixçisi və rəssam olan həyat yoldaşı da ərinin araşdırmalarına kömək edir [3].  “Da Vinçi
Şifrəsi”  bütün dünya üzrə 81 milyon tirajla satılmış və müəllifinə külli miqdarda gəlir gətir-
mişdi. Bu əsər eyni zamanda mənim də sevərək oxuduğum detektiv əsərlərdən biridir və bu-
rada əvvəllər heç bir yerdə görmədiyim, eşitmədiyim məlumatlarla tanış oldum. Bu əsərdə
bəzi məlumatlar vardır ki, onların həqiqi fakt olduğu göstərilir. Bu faktlara nəzər yetirək:
Sion Prioratı – 1099-cu ildə yaradılmış Avropa gizli cəmiyyətidir, bu müəllifin uydurması
yox, həqiqətən mövcud olmuş real təşkilatdır. (Priorat və ya sinyoriya – Orta əsrlərdə bəzi
şəhər – kommunaların idarəetmə orqanıdır. Mason ənənələrində Böyük Priorat – masonluğun
rəhbərlik sistemində bölmələrindən biridir). 1975-ci ildə Paris milli kitabxanasında “Gizli
dosyeler” adı ilə məlum olan bükülü əlyazmalar tapılıb. Bu dosyelerdə Sion Prioratın əksər
üzvlərinin adı açıqlanır. Onların arasında İsaak Nyuton, Bottiçelli, Viktor Hüqo və Leonardo
da Vinçi də var. Vatikanın “Opus Dei” adlanan şəxsi prelaturası qatı dindarlığı təbliğ edən
katolik sektasıdır. Bu təşkilat beyinlərin təmizlənməsi, “nəfsin öldürülməsi” kimi dəhşətli
rituallarla və zorakılıqla dünyada məşhurlaşıb. “Opus Dei” sektasının Nyu-Yorkda, Leksinq -
ton avenyu 243-də, 47 milyon dollara başa gələn mənzil-qərargahının tikintisi yaxın vaxt-
larda qurtarıb [4]. Bu faktların gerçəkliyə nə qədər uyğun olub-olmamasından asılı
olmayaraq, hər halda hər birimiz üçün maraqlıdı və məhz əsəri qeyri-adi və vazkeçilməz
edən də bu faktları yaradan yazıçı təxəyyülüdür. Romanın süjeti əsasında film də çəkilib.
Əsər kimi onun ekranlaşdırılması da dini təşkilatlar tərəfindən tənqidlə qarşılanmışdı. Xatır-
ladaq ki, rəsmi Vatikan dindar insanları bu filmi boykot etməyə çağırmışdı. Bu qalmaqallı
roman xristian dünyasında böyük əks-səda yaratdı. Onların fikrincə, bu film Müqəddəs
Yazını tamamilə təhqir edib. Belə ki, filmdə İsa peyğəmbərin Mariya Maqdalena ilə evlən-
məsi və onların övladlarının dünyaya gəlməsi kimi müəllif təxəyyülünün məhsulu olan de-
tallar mövcuddur. Filmin nümayişi Hindistan, Çin və Pakistanda qadağan olunub. Lakin
bütün yasaqlara baxmayaraq, film hətta katolik ölkələrində belə böyük tirajla satılıb [5].

“Elm mənə tanrının varlığının labüdlüyünü deyir, ağlım isə Tanrını əsla anlaya
bilməyəcəyimi. Qəlbim isə anlamağa ehtiyac olmadığını söyləyir” aforizmi məncə bu əsərlə
səsləşir. Leonardo da Vinçinin işlərində gizli şifrələr var. Yalnız bu, ağlasığmaz hakimiyyət
və qüdrət bəxş edən xristian ziyarətgahlarını tapmağa kömək edər.  Onun əsərində illuminati
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də öz əksini tapmışdır. İllüminati - orta əsrlərdə rəsmi kilsəylə apardığı sərt və qəzəbli savaş
nəticəsində məşhurlaşan qədim gizli qardaşlıq ordenidir. Bu, sadəcə uzaq keçmişin əf-
sanəsimi? Bəlkə də… Elə isə bəs onda niyə sirli şəkildə öldürülmüş, Tanrının varlığını elmi
şəkildə sübuta yetirməyin astanasında olan alimin sinəsinə məhz illüminatların rəmzlərindən
damğa basılır? Harvarddan dəvət edilmiş rəmzlər üzrə mütəxəssis və onun öldürülmüş alimin
qızı olan tərəfmüqabili öz şəxsi araşdırmalarına başlayırlar və… tezliklə inanılmaz nəticələr
əldə edirlər… Bəşəriyyətin əsrlərlə öyrənməyə can atdığı böyük sirrin açarı bəlkə də tapıldı.
Müəllif Da Vinçi şifrəsi romanı üzərində işləyərkən, apardığı tədqiqatların bütün nəticələrini
baş qəhrəmanı, din tarixi və ikonoqrafiya üzrə Harvard Universitetinin professoru Robert
Lenqdonun vasitəsilə oxucularına çatdırır. Roman Luvr muzeyində qoca mühafizəçinin qətlini
Robert Lenqdona xəbər verən gecə zəngi ilə başlayır. Cəsədin yanında açarı Lenardo da
Vinçinin əsərlərində gizlədilmiş şifrəli yazı tapılır. Eyni zamanda bu kitabda incəsənət,
memarlıq nümunələrinin, bir sıra sənədlərin və sirli ritualların dəqiq təsviri verilib. Den
Brauna görə simvollar böyük əhəmiyyət daşıyır, bir dilin, sözlərin ağırlığını daşımadan  böyük
mesajlar  ötürür.

İçində yaşadığımız zamanın pəncərəsini bir qədər aralayıb orta əsrlərə, İntibah dövrünə
baxanda yüzillərin dumanı içində nəhəng bir insan silueti peyda olur – bununla bağlı adamın
qəlbini mistik bir həyəcan bürüyür.

Zamanı geri fırladıram və bu nəhəng insan siluetinin konturları aydınlanmağa başlayır.
Mən bu nəhəng insana doğru gedirəm, o, nur haləsinə bürünür, - bu italyan intibahının dahi
fenomeni Lenardo da Vinçidir. Den Braunun “Da Vinçi kodu” əsərinə gəldikdə isə ulduzları
barışmayan katolik və pravoslav kilsələri Braunun sayəsində bir araya gəlib bir məsələdə an-
laşdılar - əsl xristianlara bu əsəri oxumaq yasaq olundu. Amma bu yasaq yazarın və naşirlərin
çörəyinə yağ sürtdü [6]. Bu roman eyni zamanda Rusiyada da tənqidlərə məruz qaldı. Braun
daim mütaliə edir və o özünü müxtəlif dinlərin tələbəsi sayır.

Bütün yazarlar kimi Den Braun da tənqidlərdən yaxasını qurtara bilməyib. Bu, təbiidir ki,
istənilən incəsənət nümunələrində bir musiqini, bir rəsm əsərini, eləcə də bir ədəbi əsəri hamı
bəyənə bilməz. Den Braunun əsərləri də kim üçünsə maraqlı, əvəzedilməz əsərlərdir, bir
başqası  üçünsə  çox  mənasız  ola  bilər. Təcrübəli bir qəzet tənqidçisi yazır: “Da Vinçi
şifrəsi” romanının yazılışı bərbad, xarakterlər cizgi filmlərin qəhrəmanlarına bənzəyir, bəzi
dialoqlar isə  kompüter  kitabı  kimi əziyyət verir, hər şey təkrar edilib, şişirdilib, ancaq digər
tərəfdən lənətə gəlmiş kitabı əlimizdən yerə qoya bilmirik”. Başqa bir amerikan yazıçısı isə
bir qədər fərqli düşünür: “D.Braun ölkəmizdə yaşayan ən bacarıqlı, zəkalı, ən yaxşı yazıçılar-
dan biridir və “Da Vinçi şifrəsi” digər fantastik  romanlardan  bir  xeyli öndədir”.

Əsərin süjet xəttinə nəzər salaq: əsər Jak Sonyerin qətl hadisəsi ilə başlayır, o, Parisin Luvr
muzeyinin sənətşünası, baş kuratorudur. Daha sonra J.Sonyerlə görüşmək üçün ABŞ-dan
Fransaya təşrif  buyurmuş  Robert Lenqdon və Sonyerin gənc və gözəl nəvəsi Sofi peyda
olur. Bu arada Sofi də incəsənət tarixindən bixəbər deyil və onlar – iki dost birləşərək mərhum
babasının  qətlinin səbəbini və onlar üçün qoyduğu tapmacaları açmağa çalışırlar. Bu tap-
macaları tapmaq onlar üçün o qədər də asan olmasa da, əvvəl-axır buna nail olurlar. Qoca
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Sonyerin ölümqabağı  pozası onlar üçün ilk tapmaca olur. Sonyer ölüm ayağında olan zaman
Da Vinçinin “Mona Liza” portretinin yanına gedir, onun arxasında nəsə gizlədir və mənasız
görünən bir cümlə yazır və Da Vinçinin “Vitruvan insan” pozasını alaraq dünyasını dəyişir.
Sofi və Robert Lenqdonun da bütün işi bundan sonra başlayır.

Zahiri effekt göz önündədir – bər-bəzəkli kral otağı, ətrafda Orta əsr Avropa rəssamlığının
inciləri, döşəmənin üstündə isə lüt anadangəlmə uzanıb ayaqlarını da aralamış yetmiş yaşlı
qoca kişi. Təbii ki, yuxarı baxanda adamın ürəyi açılırsa, nəzərlər döşəməyə sataşanda
adamın ürəyi bulanır (Binəva Mono Liza yəqin ki, bütün ömrü boyu belə dəhşətli və iyrənc
səhnə görməmişdi) və ən əsası  bu dekorativ effekt məntiqi uyğunsuzluğu insana unutdura
bilir. Çünki  normal insan Jak Sonyerin yerində olsaydı belə hərəkət edərdi – başının üstünü
təhlükə aldığını hiss edən kimi bütün sirlərini harasa yazıb notariusa verərdi ki, əgər mən
ölsəm, bu bağlama mənim nəvəm Sofiyə çatdırılsın  [7,  səh-22,23].

Ancaq mənə görə Jak Sonyer normal insan kimi davransaydı, əsər bu qədər maraqlı ol-
mazdı və onlar onu asanlıqla tapacaqdılar, amma Den Braunun qəhrəmanları həqiqətə çatmaq
üçün müxtəlif tapmacalardan keçməli olur. Elə biz oxucuları da əsərə cəlb edən bu tap-
macalardır. Bu janrda olan bir əsər təbii ki, bu günün tələbidir. Təbii ki, müasir oxucu klassik
əsərə nisbətən detektiv janrda olan bir əsərə daha çox maraq göstərəcəkdir.  Detektiv
ədəbiyyat haqqında bir çox ədəbiyyatşünaslar fikir bildirmişdir. Onların da demək olar ki,
çoxunun nəticəsi eyni olmuşdur.  Bu ədəbiyyatı hətta bəziləri ciddi ədəbiyyat kimi də qəbul
etmir.

Romanın hay-küy qaldırmasına səbəb əlbəttə ki, dünya ictimaiyyəti arasında hökm sürən
feminizm meyilləri ilə üst-üstə düşməsi olub. Bu ideyanın daşıyıcıları sanki öz fikirlərinə
tarixi faktlarla yanaşı haqq qazandırmış oldular və Den Braunun  təxəyyülünün məhsulu
olan bir çox uydurmalar hal-hazırda feminizm təbliğatçılarının əsas silahına çevrilməkdədir.
Bu faktların tarixi baxımdan nə qədər səhih olub-olmaması  isə  çox az adamı  maraqlandırır. 

Nəticə: Çoxsaylı tənqidlərə baxmayaraq Den Braun geniş oxucu rəğbəti qazandı və bu
bir həqiqətdir ki, Den Braun bir yazıçı kimi zamanın nəbzini çox yaxşı tuta bilib. Bu yerdə
ingilis yazarı Somerset Moemin dediyi fikir xüsusilə yerinə düşür: “ Çox yaxın gələcəkdə
detektiv romanları universitetlərdə fənn kimi tədris ediləcək, doktorluq  oxuyan tələbələr
araşdırma  sahəsi  olaraq  detektiv hekayələri seçəcək.”
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This  article  investigates  Dan  Brown, his life and works, the main features of  his works

and his role in detective literature. The main plot and features of  Dan Brown’s works have
been analyzed in this article. The main attention has been directed to the “ Da Vinci Code”
and the codes in this article.
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Статья посвящена жизни и творчеству Дэн Брауна. В статье показаны основные
черты произведения, а также основная его роль в детективной литературе. В статье дан
основной сюжет и особенности книги Дэна Брауна. Основное внимание было уделено
на “Код да Винчи” и коды в этой статье.
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Giriş: Bəziləri ingilis mətbəxinin olmadığını, sadəcə inglis yeməklərinin olduğunu

düşünürlər, hətta bəziləri britaniyalıların qızardılmış ət və doğranılmış tərəvəzdən başqa bir
şey yemədikləri qənaətindədir. Halbuki,  İngilis xalqının kulinariyasının tarixi də elə xalqın
tarixi qədər qədimdir, olduqca ənənəvi və bir çox ölkələr tərəfindən mənimsənilmiş çox zən-
gin yemək çeşidləri vardır. İngilis mətbəxi çox qarışıq ərzaqlar üzərində qurulmuş bir mətbəx
deyil. Əsas olaraq 5 ərzaqdan istifadə edilir: ət, kartof, kök, yumurta və çörək əvəzinə daha
çox tükətilən makaron. Yeməklərin ən məşhuru isə təbii ki, fish chips və shepherd  piedir.
Qida xalqın maddi mədəniyyətinin mühüm elementlərindən biri kimi onun tarixini, adət-
ənənəsini dərk etməkdə zəngin mənbədir. İngilis kulinariyasında milli reali xarakterli reali -
lərdən biri olan pil (“qoğal”) içərisində ət və yaxud meyvə cemi doldurulan, üstü şəkərlənən
dairəvi şirniyyat növüdür. Tərkibindən asılı olaraq bu qoğal həm də cherry pie (“albalı
qoğalı”) və ya meat pie (“ətli qoğal”) adlanır. Üstü şəkərlənməmiş bu tipli qoğal tart,  yaxud
flan adlanır [1, səh-1012].

İngilis dilində kulinariya terminlərinin yaradılması üsullarından biri də iki və daha artıq
leksik vahidin birləşməsi üsuludur. Sözbirləşmələri şəklində olan terminlərin yaradılmasında
iştirak edən leksik vahidlər təkcə qrammatik cəhətdən deyil, hətta məna cəhətdən də bir-bi -
rinə bağlıdır.  Tədqiqatlar göstərir ki, xörək anlayışları, məfhumları  arasında çoxcəhətli
əlaqə mövcuddur. Belə bir münasibət sintaktik üsulla mürəkkəb kulinariya terminlərinin or-
taya çıxmasına şərait yaradır. Sintaktik üsulla kulinariya terminlərinin əmələ gəlməsinin
maddi əsası vardır. Maddi əsas funksiya, əlamətə, bənzətməyə və mənsubiyyətə görə
müəyyənləşir. Sintaktik üsulla əmələ gələn kulinariya terminlərinin bir hissəsi leksik-sin-
taktik, digər hissəsi isə morfoloji-sintaktik quruluşa malik olur. 

a) Leksik-sintaktik üsulda leksik vahidlər qrammatik vasitələrlə birləşərək yeni terminlər
yaradır. Məsələn, frankfurter (sosiska), oatmeal (sıyıq), sourcream (qaymaq), milk-poridge
(südlü sıyıq), ring roll (bublik), clear soup (bulyon), roast beef (qızardılmış mal əti) və s.
Söz yaradıcılığı prosesinin ən qədim növlərindən biri olan sintaktik üsulla kulinariya ter-
minlərinin yaranma prosesi ingilis dili leksikasının inkişafında böyük rol oynayır. Müasir
ingilis dilinin çox zəngin bir sahəsi olan söz yaradıcılığında bu proses çox böyük yer tut-
muşdur. Müasir ingilis dilində sintaktik üsulla söz yaradıcılığı prosesi ən qədim dövrlərdən
fərqli olaraq, bir sıra yeni xüsusiyyətlərə malik olmuş və yeni qaydalar yaratmışdır. Sintaktik
üsulla söz yaradıcılığı prosesinin tədqiq obyekti mürəkkəb sözlərdir. Ayrı-ayrı dillərin
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tədqiqində və ümumi dilçilik məsələlərində mürəkkəb söz problemi çox zaman müxtəlif
mülahizələrə mübahisələrə səbəb olmuşdur. 

b) Morfoloji-sintaktik üsulla yaranan kulinariya terminləri isə sadə sözlə düzəltmə sözün
birləşməsindən yaranır. Bu tipli kulinariya terminlərinin tərkibində leksik-qrammatik şə -
kilçilərdən biri olur. Məsələn, unleavened (mayasız xəmir), buttered toast ( qızardılmış
çörəklə yağ), boiled meat (soyutma ət), overdone meat (çox qızardılmış ət), rosted meat
(kabab), chicken broth (toyuq bulyonu), fried fish (qızardılmış balıq), jugged hare (buğda
bişirilmiş dovşan əti), devilled kidneys (istiotu çox olan qızardılmış böyrək) və s. Sandwich
(arasına yağ və cem çəkilən və yaxud soyuq ərzaq qoyulan iki çörək parçasından ibarət
qəlyanaltı növü) özünün quruluşu ilə assosiasiya nəticəsində metaforik məna əldə etmişdir:
İki şey arasında qalmaq, pərçim olmaq:  Our car was sandwiched between two big trucks,
almost touching them. –“Bizim maşınımız iki böyük yük maşını arasında qaldı, az qala onlara
toxunacaqdı” [1, s.1194]; To ride (sit) sandwich – “İki nəfər arasında sıxılmış vəziyyətdə get-
mək və yaxud oturmaq”. Azərbaycan dilində əzilməyin “xəşil olmaq”, “xəşili çıxmaq” oxşar
realilərdir. To sandwich feli bir işin icrasını digər iki işin icrası arasına salmaq mənasında
işlənir: Study should be sandwiched with periods of rest “Dərs istirahət dövrləri (vaxtları)
arasına salınmalıdır”. Dildə işlədilən mürəkkəb sözlər öz-özünə və ya ayrı-ayrı şəxslərin
istəyinə görə əmələ gəlmir. Mürəkkəb sözlərin əmələ gəlməsi, əsasən xarici aləmlə olan əlaqə
və ona münasibət nəticəsində baş verir. Sözbirləşməsi şəklində olan terminlərin yaradıl-
masında iştirak edən leksik vahidlər təkcə qrammatik cəhətdən deyil, hətta  məna cəhətindən
də bir-biri ilə bağlı olmalıdır.

İngilis dilinə məxsus kulinariya terminlərinin semantik xüsusiyyətlərini araşdırarkən  ən
çox diqqət çəkən hissə, ingilis semantik nəzəriyyəçiləri Lyons, Katz və Fodordun fikirləri
oldu. Lyons dilin lüğəti haqqında bir sıra semantik sahələr və konsepsiyalardan təşkil olunmuş
nəzəriyyəsini təqdim etdi. Hər bir sahədə bütün leksik vahidlər bir-biri ilə yüksək strukturla
bağlıdır. Linqivistik vahidin mənası paradiqmatik məna ilə müəyyən edilir (Hansı ki, kontekst
və kentekstlər arasında baş verir).

Bu müxtəlif əlaqələrin sadə nəzəriyyələri var və onlar aşağıdakı semantik əlaqələri özündə
kəsb edir:

a) Uzlaşmazlıq. Əgər bir nəzəriyyənin təsdiqi digərini inkar edirsə, o zaman bu şərtlər
bir-birinə uyğunlaşmır, məsələn, qırmızı, qara, yaşıl, ağ, sarı, və s uyğunsuz rənglər
kimi. Əgər desək ki, X qırmızı rəngdədir, bu o deməkdir ki, X nə narıncıdır, nədə ki,
yaşıl;

b) Biri-birini tamamlamaq. İki əks termin olan yerdəki əlaqə uyğunsuzluğun xüsusi halıdır,
məsələn, evli-subay kimi. Əgər nəzərdə tutulursa ki, X subaydır, bu o deməkdir ki, X
evli deyil;

c) Antonim. Bu əlaqə əks mənaları bildirir və müqayisə anlayışı yaradır, məsələn, isdi-
soyuq, hündür-alçaq, və s. X Y-ya nisbətən daha istidir, bu o deməkdir ki, Y X -dan
daha soyuqdur;

d) Hyponim. Ən əhəmiyyətli semanatik əlaqələrdən biri hiponimdir. Gül tülpanın hipo -
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nimidir. X-in tülpan olduğunu nəzərdə tutsaq, deməli X güldür;
e) Sinonim. Eyni və ya yaxın mənalı sözlərə deyilir, məsələn, X deyilərkən Y, Y de -

yilərkən X nəzərdə tutulur.
Sadə semantik əlaqə məhduddur və çox qısadır, amma tam qapalı deyil [2. Səh-155,156].
Qida və içki bildirən sözlərin böyük bir qismi qeyri-reali xarakterli olsa da bu və ya digər

faktorlarla assosiasiya nəticəsində onların semantikasına konnotasiyalar əlavə olunur və bu
halda onların konnotativ reali olmasından söhbət gedə bilər. Misal üçün, adi kulinariya ter-
mini olan lunch tarixi assosiasiya nəticəsində konnotativ reali kimi çıxış edir: There is no
such thing as a free lunch – “Əvəzsiz heç kimə heç nə vermirlər”. Bu frazeologizmin mənşəyi
Amerikada nahar yeməyinin (lunch) yoxsullara pulsuz verildiyi tarixi dövrdən qaynaqlanır.
Ölkədə mövcud olmuş kafelərin bir qrupu naharı pulsuz verməklə içki içənləri cəlb etmək
məqsədi güdmüşdür. İçki satışından əldə olunan gəlirin müqabilində pulsuz verilən nahar
üçün sahibkarın çəkdiyi xərc cüzi bir məbləğ təşkil edirdi ki, bunun da nəticəsində lunch
(“nahar”) sözü “əvəzsiz/ boş yerə verilməyən bir şey” konnotasiyasını əldə etmişdir. İngilis
dilində milli reali səciyyəli spirtli və spirtsiz içki adlarının arasında müşahidə olunan sino -
nimlik çox zaman həmin içkilərin tərkibindəki komponentləri, həm də onların ayrı-ayrı key-
fiyyət əlamətləri əsasında fərqlənir: Tonic (water)– karbon dioksid əlavə olunan bu su adətən
kokteyllərin və yaxud gin adlanan alkoqollu içkinin tərkibində içilir:  Two gin and tonics,
please [3, səh-224]. Squash – şirinləşdirilmiş meyvə şirəsi və istifadədən əvvəl su ilə
qarışdırılan içkini, ginger ale/beer  isə zəncəfildən düzəldilmiş qazlı içkini bildirir. Booze –
Orta əsrlərdən bəri İngiltərədə istifadə olunan alkoqollu içkidir:  He spends every night boo -
zing with his friends [2, s.225]. whisky arpadan hazırlanmış və tərkibi yarıbayarı alkoqoldan
ibarət olan içkidir. Şotland mənşəli olan bu içkinin başqa bir növü Scoth adlanır:  Have some
Scotch. Two Scotches, please [4, s.225].

Nəticə: İngilis kulinariya terminlərinin leksik-semantik baxımından təhlili məqalənin
elmi yeniliyini təşkil edir. Kulinariya terminlərinin struktur xüsusiyyətləri araşdırıldı və bu
barədə bir sıra maraqlı məqamlar üzə çıxdı.
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2. Cooking vocabularies and the culinary triangle. Levi Strauss( 1998, 156)
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English culinary terms have got a number of semantical features including synonymy,
stylistics function, etc. From linguistics point of the view the stylistic metaphorical function
of culinary terms are of  particular importance by their serving highly expressive-emotional
meanings. Therefore for normal translation of the stylistically coloured culinary lexicon one
should have a profound information of these linguistics units.

Резюме 
СТИЛИСТИЧЕСКАЯ ФУНКцИЯ КУЛИНАРНыХ ТЕРмИНОВ  

В АНГЛИЙСКОм ЯЗыКЕ   
Нигяр мАмЕДЛИ  

Магистр  Университета “Азербайджан”

Ключевые слова: кулинария, семантика, синоним, семантическая классификация,
стилистические характеристики 

Английские кулинарные термины имеют ряд семантических свойств включая сино-
нимию, стилистическую-метафорическую функцию и т.п. имеют особую важность с
их экспрессивно-эмоциональной функцией. С этой причиной для нормального пере-
вода стилистического колорита кулинарных терминов очень важно овладение широкой
информации.
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Açar sözlər: Teodor Drayzer, “Amerika faciəsi”, “Dahi”, “Cenni Herhardt”
Giriş. Görkəmli Amerika yazıçısı Teodor Drayzer (1871-1945)  realist ədəbiyyatın

inkişafında müstəsna rol oynamışdır. 90-cı illərdən etibarən ədəbi fəaliyyətə başlayan ədib
müxtəlif qəzet və jurnal səhifələrində ilk oçerk və hekayələrini çap etdirmişdir. Amerikan
ədəbiyyatının ayrı-ayrı mərhələlərində roman janrının yeni istiqamət alması və təkamülündə
onun xüsusi xidmətləri vardır. Amerika ədəbiyyatında XX əsrin açılışını edən şəxs Teodor
Drayzerdir. O, 1900-cü ildə “Kerri Bacı” romanını nəşr etdirdi. Bu romanda T.Drayzer qəd-
dar təbiətli Amerikan monopoliyalarının istismar obyektinə çevirdiyi cəmiyyəti üzə çıxar-
mışdır. T.Drayzer faktiki olaraq,“Kerri bacı”da Mark Tvenin “Hadliburqu korlayan şəxs”
(“The man that Corrupted Hadleyburg”) satirasının ideyalarını davam və inkişaf etdirmişdir.
Əgər Mark Tven özünün “Gildiya dövrü” (Guilded Age”) əsərində başlanğıcı, ABŞ-da mo-
nopoliyaların yaranmasını göstərmişdisə, Teodor Drayzer ilk romanında artıq monopo-
liyaların hakim mövqelərinin ən yüksək mərtəbəyə qalxdığı dövrün amerikan cəmiyyətini
təsvir etmişdi [1. səh, 37]. 

Əlbəttə, bu iki böyük amerikalının yaradıcı üslubunda fərq çoxdur, amma hər ikisi eyni
vəziyyəti, amerikan kapitalizminin tarixi inkişafını əks etdirmişdir. Yeganə fərq isə onların
kapitalizmin müxtəlif inkişaf mərhələlərini əks etdirmələridir. Roman Çikaqoya iş axtarmağa
gedən kasıb kəndli qızın həyatından bəhs edir. Bu roman Dalbey nəşriyyatı tərəfindən qəbul
edildi. Lakin kitabın çapdan çıxmasına az qalmış naşir romanın nəşrini dayandırdı. Buna
səbəbi isə romanın mövzusunun “ədəbsizliyi” təbliğ etməsilə əlaqələndirdilər və müxtəlif
qəzetlərdə bu əsəri pisləyən rəylər yazdılar. Roman ilk dəfə yazılandan yeddi il sonra İn-
giltərədə çap olundu. Bundan ilham alan T.Drayzer “Cenni Herhard” (1911), “Maliyyəçi”
(1912), “Titan” (1914), “Dözümlü adam” (1947) və s. əsərlərini yazır. 1925-ci ildə yazıçının
“Amerika faciəsi” romanı çap olunur.

Amerikan ədəbiyyatı tarixinin tədqiqatı maraqlı bir cəhəti ortaya çıxarır; bəzən milli ta -
rixin bəzi sosial ixtilafların son dərəcə ağır qismini və kəskin formalarını əhatə edən xüsusi
dramatik mərhələlərində insanın varlığını, onun da bir canlı olduğunu xatırladan, həyati
əhəmiyyətli kitablar meydana çıxdı. Bu kitablara böyük tələbat var idi. “Tom dayının dax-
ması”, “Cəngəllik” (“The Jungle”), “Amerika faciəsi” kimi belə kitabların yaranması təkcə
milli ədəbi həyatda deyil, həmçinin sosial həyatda da böyük hadisə oldu. 

Edqar Li Mastersdən “Spun-river antalogiyası” əsərinin gözlənilməz populyarlığı
haqqında soruşanda o belə cavab vermişdir: “İnsanlar “Spun River”ə hazır idilər”. Onlar bu
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cür kitaba tələbat duyurdular. Onlar kifayət qədər sevgi hekayələri oxuyublar. Bu kitablar ki-
fayət qədər sentimentallıq və qeyri-reallıqla zəngindir. İnsanlar “Kerri bacı”, “winesburg,
Ohio”, “Spun River” və “Əsas küçə”(Main street) kimi kitablar istəyirlər. Çünki bu kitablar
mənim həyatda tanıdığım kişi və qadınlar kimi real kişi və qadınlar haqqındadır [2. səh, 55]

Teodor Drayzerin həyat və yaradıcılığı bir çox ölkələrdə həyata keçirilən tədqiqatlarda
təhlil edilmişdir. O, “amerikan bədii ədəbiyyatının Everest dağı”, “ ay işığı”, böyük romantik,
“ədəbiyyatımızın kəndlisi”, “gecikmiş Viktoriyalı” və s. kimi adlarla anılır. Hətta onu “ realist
romanın əsas təmsilçisi”, “böyük folklor yazıçılarından biri” kimi də adlandırır və Doktor
Semyuel Conson, Mikelancelo, Balzak, Dostoyevski, Tolstoy və s. kimi görkəmli şəxslər ilə
müqayisə edirlər.

T.Drayzer kapitalizmin təsiri altındakı cəmiyyətin sərt və qəddar təbiətini üzə çıxaran XX
əsrin böyük tənqidi realistlərindən biridir.

T.Drayzer cəmiyyətdə hökm sürən bərabərsizliklə, haqsızlıqla barışa bilmirdi və barışmaq
da istəmirdi. Özünü ədəbiyyata həsr edəcəyini və həyatı olduğu kimi təsvir edəcəyini qarşısına
məqsəd qoymuşdu.

Əsərlərində ABŞ həyatının ən geniş bədii mənzərəsini yaratmış Teodor Drayzer
Amerikanın görkəmli realist ədibidir. O, Amerika həqiqətini ağır həyat sınaqları bahasına
dərindən öyrənmişdir. Yoxsul ailədən çıxmış Drayzer on beş yaşından  yaşamaq üçün pul
qazanmağa məcbur olmuşdur. O, işləyir  və təhsil alırdı, lakin maddi ehtiyac ona universitet
təhsili almağa imkan vermədi. O, jurnalist oldu, uzun illər Nyu-York qəzetlərində işlədi.

Drayzerin gəncliyi bir sıra sosial hadisələrlə zəngin dövrə təsadüf edir. Bu zaman ABŞ-ın
sənaye mərkəzləri  coşqun sürətlə böyüyür, iri monopoliyalar inkişaf edir, fəhlə hərəkatı yük-
səlirdi. T.Drayzer gənc yaşlarında tez-tez qəzet reportyoru kimi siyasi konqreslərdə, milyo -
nerlərin  saraylarında, yoxsulların sığındığı xarabalıqlarda olurdu. O, xalqı soyan maliyyə və
sənaye  korporasiyalarının fırıldaqlarını, demokrat və respublika partiyalarının hakimiyyət
uğrunda mübarizə edən, bu hakimiyyətdən öz tamahkar məqsədləri üçün istifadə etməyə can
atan siyasətçilərin hiylələrini yaxşı bilirdi.

T.Drayzer 1922-ci ildə  “Özüm haqqında” avtobioqrafik kitabında jurnalist işi prosesində
ABŞ ictimai həyatının  təzadlarını getdikcə daha yaxşı dərk etdiyini qeyd etmişdir. Nyu-
Yorkda “zənginlik və yoxsulluq arasındakı ziddiyyət” onu heyrətə gətirmişdi. O, getdikcə
qarşısında açılan həyatın mənfi cəhətlərini daha yaxşı görürdü. Lakin buna baxmayaraq, mət-
buat və ədəbiyyatın bunları səylə gizlədib susması onu bir o qədər artıq qəzəbləndirirdi.
Doğrudur, XX əsrin əvvəlində “çirkabda sürünənən” adı almış bir sıra yazıçılar Amerika ka -
pitalistlərinin varlanması və istismar  metodlarını ifşa etməyə başladılar, lakin bəzi böyük
qüvvələr onların nəşriyyat  və qəzetlərə yolunu tezliklə bağladı. Gənc Drayzer də bu ədəbiyyat
hərəkatına mənsub idi, başqa jurnalistlər kimi, o da inanmalı oldu ki, burjua hakimiyyəti
şəraitində “mətbuat azadlığı” sözü sadəcə insanları aldatmaq vasitəsidir.

T.Drayzer bununla barışmaq istəmirdi, özünü ədəbiyyata həsr etməyi qərara almış sənətkar
həyatı olduğu kimi təsvir etməyi bir məqsəd olaraq qarşısına qoydu. Bu işdə o, tək deyildi.
XIX əsrin sonunda ABŞ-da ümumi demokratik proses şəraitində yeni ədəbiyyat inkişaf et-
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məyə başladı. Xamlin Harlend, Stivan Kreyn, Frank Norris və bir sıra başqa yazıçılar
Amerika həyatının müxtəlif cəhətlərini açıq-aydın təsvir edən əsərlərlə çıxış etdilər. Burjua
tənqidçiləri onların əsərlərini qəbul etmək istəmirdi, nəşriyyat onları boykot edirdi. Lakin
bütün maneçiliklərə baxmayaraq, bu kitablar yenə də oxuculara yol tapırdı.

Amerika burjuaziyası ölkədə həyat şəraitini düzgün təsvir edən kitabların meydana
gəlməsinə hər cür maneçilik törədirdi. T.Drayzer Amerika həyatının sərt həqiqətini riyakar-
casına yalan uydurmalarla əvəz edən əsərlər haqqında yazırdı: “Mən jurnallarda oxu -
duqlarımdan belə başa düşürəm ki, məhəbbət simalarda yaranır və əbədi davam edirmiş,
ruhanilər, həkimlər, vəkillər və tacirlər hamısı gözəl adamlar imiş, onların tək-tükü “aldat-
maq”, “iftira atmaq” və s. kimi insanlara xas olan bəzi mənfi keyfiyyətlərə malikdirlər”. 

Hakim sinfin sərt əxlaqi normaları “qaranlıq Amerika gerçəkliyi”nin üzərindən pərdəni
qaldıran hər bir mövzunu yazıçılara qadağan etmişdi. T.Drayzer iki yoldan birini seçməli
idi: ya namuslu, dürüst yaradıcılıqla məşğul olaraq və buna görə təqiblərə, boykota, aclığa
dözmək, yaxud burjua cəmiyyəti ilə barışmaq və bunun sayəsində reklam, şöhrət, pul əldə
etmək. Lakin T.Drayzer təslim olmadı və başladığı işi inadla davam etdirdi. İllər uzunu
işlədikdən sonra o, 1911-ci ildə nəşr etməyə müvəffəq olduğu ikinci romanını  -“Cenni Her-
hardt”ı bitirdi. Romanda əsərin qəhrəmanı Cenninin həyat hekayəsi qələmə alınmışdı.

T.Drayzerin -“Cenni Herhardt” romanı da oxucular və naşirlər tərəfindən tənqid atəşinə
tutuldu və bu əsərinin də ədəbsizliyi nümayiş etdirdiyini elan etdilər. Nyu-Yorkun “Morninq
teleqram” qəzeti yazırdı: “T.Drayzer aşnasının hesabına yaşayan bir qadının əhvalatından
daha layiqli mövzu seçə bilərdi”. “Öz doğma adamlarına, hətta onları aclıqdan xilas etmək
üçün olsa belə, kömək etmək xatirinə qadınlığını çirkaba bulayan bir qadına bəraət qazandır-
maq olarmı? Aclıqdan daha pis bədbəxtliklər var” [3. səh, 221 ]. Lakin Drayzerin kitabının
oxuculara çatmasına burjua mətbuatı daha mane ola bilmədi. Yazıçının adı şöhrət qazandı.
Amerika ədəbiyyatında “günahkar qadın” mövzusu hələ T.Drayzerədək öz əksini tapmağa
başlamışdı. XIX əsr Amerika ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən biri olan Nataniel
Hotorn (1804-1864) “Al-qırmızı hərf” romanını bu mövzuya həsr etmişdi. Lakin Hotorn
sevgiyə riyakarcasına sərt əxlaqi münasibət əleyhinə mübarizə edərək, bu məsələyə ancaq
sırf əxlaqi nöqteyi-nəzərdən baxmışdır. T.Drayzer öz mövzusuna başqa cür yanaşmışdır. O,
sevgi mövzusunu lap əvvəldən ictimai planda açmışdır. T.Drayzer üçün məsələ heç də Cen-
ninin əxlaq cəhətdən təmiz, ya natəmiz olmasında deyildir. Bu cəhəti yazıçı romanın yan
xəttində, Cenni ilə onun atasının münasibətində göstərir. T.Drayzer üçün əsas məsələ Cen-
ninin nə etdiyi deyil, bunların hamısının nə üçün  baş verə bildiyidir. O göstərir ki, Cenninin
taleyində əsas məsələ - ictimai şəraitin təsiridir. Cenni – xalq içərisindən çıxmış qızdır. Hadi -
sələr onu əvvəlcə senator Vrenderlə, sonra isə kapitalist oğlu Lester Keyilə görüşdürür [4.
səh, 1245]. 

Cenni Herhardtın həyat yolundan T.Drayzer ABŞ-dakı böyük ictimai ziddiyyətləri oxu-
cuya göstərmək üçün istifadə etmişdir. T.Drayzer öz əsərini yaratdığı zaman Amerika
ədəbiyyatında belə kitablar olduqca az idi. İlk baxışda romanın mövzusu məhəbbət olsa da,
əslində kitabın həqiqi mövzusu – sinfi bərabərsizliyin təsviridir. Cenninin taleyinin bütün
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faciəsi məhz bu faktdan doğur. Cenninin aşağı təbəqədən çıxması onun ürəkdən sevdiyi
adamla nikahını qeyri-mümkün edirdi. Əmək və kapital münaqişəsi romanda verilməmişdir,
lakin T.Drayzer Amerika cəmiyyətinin bir-birinə zidd olan iki qüvvəsini – fəhlələri və kapi-
talistləri son dərəcə aydın göstərir.

Romanın başlanğıcında oxucuya elə gəlir ki, Cenni üçün əsas çətinlik atasının ciddi əxlaqi
görüşləridir, lakin hadisələr inkişaf etdikcə, daha artıq aydın olur ki, qəhrəmanın səadətə
doğru yolunda əsas maneə ictimai quruluşun ədalətsizliyindədir.

Humanist T.Drayzer insanı deyil, maddi nemətləri və ilk növbədə pulu ən qiymətli sayan
ictimai sistemə dərindən nifrət edirdi. “Cenni Herhardt” romanında o, qəhrəmanlarının həyat
aqibətində pulun mənfi rolunu göstərir. Lester Keyn öz səadətini var-dövlətsiz təsəvvür etmir.

Lakin nə qədər təmənnasız olsa belə, Cenni öz taleyinə pulun nə qədər təsir göstərdiyini
duyur. Şübhə etmək lazım gəlmir ki, həm senator Brender, həm Lester Keyn, hər biri öz vax-
tında Cenniyə böyük təsir bağışlamışlar. Buna baxmayaraq, hər halda Cenninin senatorla və
Lesterlə münasibətində pul öz rolunu oynamışdır. Təsadüfi deyildir ki,  Lesterə məhəbbət
deyil, Cenniyə sahib olmaq arzusu hakim kəsilir, o, Cennini öz aşnası etmək üçün, yaranmış
vəziyyətdən istifadə edir. Cenni isə Lesterə məftunluq qüvvəsindən daha çox, ailəsini aclıqdan
xilas etməyin yeganə yolunu bunda gördüyü üçün yaxınlaşır.

Çox keçmədən Drayzerin yeni romanları – 1912-ci ildə “Maliyyəçi” və 1914-cü ildə
“Titan”  meydana çıxdı. “Maliyyəçi” və “Titan” “Stoik”lə birlikdə “Drayzerin trilogiya”sını
formalaşdırırdı. Bunun əsas ideyası XIX əsrin sonlarında Amerika biznesinin inkişafını
göstərməkdir. Hər üç romanın əsas qəhrəmanı Kopervud həmin böyük biznesin tipik təm-
silçisidir. Ədəbiyyatda T.Drayzerin mövqeyini möhkəmləndirən bu romanlarda kapitalist
Kaupervudun mənsəbə çatmaq uğrunda mübarizəsi təsvir edilir [5. səh, 337].

1915-ci ildə Drayzer rəssamın taleyinə həsr olunmuş “Dahi” romanını nəşr etdirdi. Əsər
Amerikanın zülmkar ədalətsizliyi altında məhv olan gənc rəssamın faciəvi hekayəsindən bəhs
edirdi. Yazıçı kapitalizmin sənətə düşmənçiliyini, sənətkarlara məhvedici təsirini göstərdi.
Kitab artıq satışa buraxılmalı ikən “ Nyu-York cəmiyyəti” işə qarışdı. Drayzerin geniş şöhrət
qazanmış həqiqəti ifadə edən əsərlərindən qorxmuş  bu cəmiyyət “Pozğunluğu aradan qaldır-
maq” məqsədilə yazıçıya qarşı çevrildi. Mətbuatda Drayzer əleyhinə çıxdılar və hətta onu
məhkəməyə verdilər. “Dahi” romanı ətrafında mübarizə iki ilə qədər davam etdi və nəhayət,
1917-ci ildə məhkəmə romanı pisləyən və onun yayılmasını qadağan edən bir qərar çıxartdı.
Yalnız 1923-cü ildə bu əsər yenidən nəşr edilə bildi və Amerika oxucularına çatdırıldı.

Yazıçı özü birinci kitabının qadağan edilməsini xatırlayaraq çox düzgün demişdi: “On bir
il bundan qabaq mən Nyu-York naşirlərindən biri tərəfindən çap edilmiş, elə onun özü
tərəfindən qadağan edilmiş ilk romanımı yazdım. Bütün bu on bir il ərzində bunun əsas
səbəbinin nə olduğunu bilməmişəm, indi isə bu nəticəyə gəlmişəm ki, bunun səbəbi “uydu-
rulma əxlaqsızlıq” yox, Amerika həyatı haqqında açıq və düzünü yazdığım olmuşdur” [6.
səh, 182].

Amerika burjuaziyasını qorxudan məhz Drayzerin romanlarının tənqidi kəskinliyi idi. O
göstərdi ki, Amerikanın sadə adamlarının hüquqsuzluğu, onların əməyinin kapitalistlər
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tərəfindən istismar edilməsi, dollar hökmranlığı, burjuaziya tərəfindən yaradılmış bütün
həyat quruluşu onun təsir dairəsinə düşmüş insan şəxsiyyətini pozur, mənəvi cəhətdən şikəst
edir. Öz xoşbəxtliyini yırtıcılıq, aldatma və istismar üzərində quran varlıların mənəvi miskin-
liyini kapitalist Kaupervudun taleyini təsvir edən monumental “Arzu trilogiyası”nın əsas
ideyasında ifadə edir. Trilogiyanın birinci və ikinci romanında – “Maliyyəçi”də və “Titan”da
bu milyonerin mənsəbə çatmaq uğrunda mübarizəsini təsvir edir.

Yazıçının yaradıcılıq zirvəsi olan “Amerika faciəsi” 1925-ci ildə nəşr olunmuşdur. Ro-
manda uğur və şöhrət qazanmaq arzusunda olan yoxsul gənc Klayd Qriffitsin əhvalatı nağıl
edilir. Avtomobil qəzasından sonra Klayd uzaq qohumunun fabrikasında işləyir. O, fabrikdə
işləyən, Roberta Aldeni yoldan çıxarır və daha sonra onu aldadır, amma yerli aristokratiyalı
qıza, Sondra Finçliyə aşiq olur. Roberta hamilə olduğu üçün Klayddan onunla evlənməsini
tələb edir. O, Robertanı gölə aparır və qəfildən özü də bilmədən onu öldürür. Kitabın qalan
hissəsi Klaydın  məhkəməsi, mühakimə və edam edilməsilə bağlıdır. T.Drayzer əsərdə göstərir
ki, materialist cəmiyyəti qatilin özü qədər günahkardır. Qəhrəmanın taleyi haqqında əhvalat,
Amerika burjua cəmiyyətinin rüsvayçı nöqsanlarının təsvirinə çevrilmişdir [7. səh, 471].
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Theodore Dreiser was one of the main realists of American literature in 20th century. There
were many realistic works of him such as “American tragedy”, “Genius”, “Jenny Gerhardt”
etc. By means of these novels T.Dreiser reflected the realities of American society.
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beyinlərdə yaratdığı ab-hava, yeni ədəbi meyillərin inkişafını daha da sürətləndirdi.
Müharibə mövzusu istər-istəməz dünyanın əksər dövlətlərinin ədəbiyyatında özünə yer tut-
mağa başladı. Avropa ədəbiyyatında meydana çıxan modernizm sonrada ABŞ ədəbiyyatında
da  öz davamçılarını tapdı.

Modernist yazıçılar ədəbiyyatın əsas vəzifəsini insana daha artıq diqqət və maraq göstər-
məkdə, onun əməyindən, fəaliyyətindən çox şəxsiyyətini, mənəviyyatını açmaq, təhlil və
əks etdirməkdə görürlər. Onlar sözün həqiqi mənasında həyat gerçəkliklərini tərənnüm və
vəsf etmir, onu ciddi, bədii mühakimənin mövzusuna və predmetinə çevirə bilirdilər.

Qeyd etmək lazımdır ki, yeni ABŞ nəsrinin, dramaturgiyasının təşəkkülünə qədər ABŞ-ın
amerikalıların artıq formalaşmış öz estetik və fəlsəfi prinsiplərini müəyyənləşdirmiş, dünya
ədəbiyyatı səviyyəsində ayrıca ədəbi-mədəni fakt kimi qeyd oluna bilinəcək ədəbiy yatı var
idi.

XX əsrin əvvəllərindən etibarən dünyada cərəyan edən müxtəlif sosial-siyasi proseslər ədəbi
bədii təfəkkürdə əvvəlki dövrlərdən fərqli düşüncə tərzini ortaya çıxardı.Əsrin əvvəllərində bir
çox ədəbi fəlsəfi cərəyanların təsirilə ABŞ ədəbiyyatında yeni nəsr meydana çıxdı. Təkcə həyat
hadisələrinə yanaşmada deyil, mövzu seçimində, qəhrəmanların daxili aləmində, yazı
texnikasında, yazıçı ideyasında yeni ABŞ nəsri, dramaturgiyası əvvəlkilərindən seçilib fərqləndi.

Yeni ABŞ dramaturgiyası dünya ədəbiyyatında xüsusi ədəbi-mədəni hadisəyə çevrildi və
özünün bütün keyfiyyətlərinə görə bir çox yaradıcıllıq meyillərinin meydana çıxmasında, sonrakı
dövr ədəbiyyatının inkişaf perspektivlərinin və yaradıcıllıq təkamülünün müəyyənləşməsində
əhəmiyyətli dərəcədə rol oynadı. Bu dramaturgiya nümayəndələrinin yazdıqları əsərlər dünyanın
bir çox dillərinə tərcümə edildi, geniş oxucu kütlələrinin böyük marağına səbəb oldu. Belə dra-
matuqlardan biri də XX əsrin yetişdirdiyi görkəmli Amerika dramaturqu Artur Miller oldu.

Müəllifin ilk səhnələşdirilən “Hamısı mənim oğlum idi” pyesinə diqqət edəndə görürük
ki, pyesdə hadisələr müharibə vaxtı xırda əyalət fabrikantı kimi cəbhəyə silindir başlıqları
göndərən bir nəfərin – Co Kellerin ailəsində cərəyan edir. Bu ailənin bütün üzvlərinin taleyi
də sanki müharibənin içindədir. Hər iki oğul- Larri və Krist Amerika  ordusunun əsgəri kimi
döyüşüb və onlardan biri qırıcı- təyyarəçi olan Larri itkin düşüb. Müharibədən sonra onun
qayıtmasına heç bir ümid qalmasa da ana hələ də onun yolunu gözləyir. Ananın həyəcanı
əsərdə belə təsvir edilir:
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-Ana : Radioda deməsələr də mən əminəm ki, bütün analar gecənin  səssizliyində öz
oğullarını gözləyirlər [1.səh 234].

Dünyadakı bütün analar kimi övladlarını sevən ana  müharibədə itkin düşmüş oğlunun bir
gün qayıdıb gələcəyinə inanır və ətrafındakıları da – oğlunu, onun nişanlısını (Larrinin nişan-
lısını), ərini də inadırmağa çalışır ki, o, bir gün qayıdıb gələcək. Bütün pyes boyu biz bunu
izləyirik, hətta biz  oxuculara da hərdən elə gəlir ki, pyesin axırında Larri sağ salamat qayıdıb
gələcək.“ -Ana:  Mənim əzizim, əgər Larri ölsəydi mənim bunu  Krisə inandırmağıma da
ehtiyac olmazdı. Onun sənin yanına gələcəyi elə həmin gecə ürəyi büzüşüb qup-quru olacaq.
Axı o da, elə sən də bilirsən ki, Larri sağdır. Öldüyü günün son dəqiqəsinə qədər o öz qar-
daşını gözləyəcək!” [1, səh-15].

Ailənin  başçısı Co Keller ömrü boyu varlanmaq arzusunda olub  və nəhayət dəhşətli
müharibə ona bu imkanı verib. Amma nəyin bahasına? Pyesin kluminasiyası da məhz burada
açılır. “-Keller: Elə düşünürsən, mən məhz belə pullar istıyirdim? Sənin nə istədiyin kimin
nəyində lazım. Mən sizin hər ikinizi pozdum. Özüm necə olmuşdumsa, gərək onu da işləmək
üçün əllərə verəydim ki, özü öz çörəyini çıxartmağa məcbur olsun. Onda Amerikada pulun
daşdan çıxdığını bilərdi… Mən özüm günümə 25 sentə də dolana bilərdim. Amma kürəyimdə
ailəmin yükü…” [1, səh-22].

Kellerin 60 yaşı olar. O, ağır, ləng, bir qədər də küt insan təsiri bağışlayır. O, qəzeti bir
çox məlum şeylərdən hələ də heyrətlənən savadsız insanın keçirdiyi gərginlik hissi ilə oxuyur
[2, səh-89].

Keller müharibə vaxtı fabrikində müharibə üçün təyyarə istehsalında lazım olan silindir
başlıqları düzəltdirir. Bir gün silindr başlıqlarının bir hissəsi xarab olur. O öz şəxsi mənafeyini
güdərək zay silindr başlıqlarını istehsaldan çıxarmır. Onları yaxşı, keyfiyyətli məhsul kimi
lazımi yerə göndərir. Faciə də elə buradadır. Təyyarə istehsalında bu silindir başlıqlarından
istifadə olunur. Sonda da neçə-neçə Amerika əsgəri həlak olur. Bu işə görə bir neçə insan
məsuliyyətə cəlb olunur. Onlardan biri də qonşusu, oğlunun nişanlısı Ennin atası olur. Onu
həbs edirlər. O, həbsxanada öz cəzasını çəkir. Keller nə yolla isə bu cəzadan kənarda qalır.
Onun bu cinayətini oğlu Kris biləndə atasından  özünü hüquq- mühafizə orqanlarına təslim
etməsini tələb edir. “Əsl kişilik cəbhədəydi” –Kris bu qənaətdədir və ətrafında heç kimin
onun qənaətlərini bölüşmədiyini bilsə də sonacan öz idealarına sadiq qalır. O, atasını inandır-
mağa çalışır ki, öz günahını boynuna alsa öz vicdanı qarşısında mənən təmizlənər. Amma
atanın da dünya, həyatla bağlı öz baxışları var: “Bu müharibədə kim havayı işləyib? Məgər
kimsə qabaqcadan pulunu almamış cəbhəyə cəmi bir mərmi, ya yük maşını göndəribmi?
Onlar təmiz pullar idi. Amerikada təmiz pul yoxdur”  [2, səh-94].

Sosioloq David Rismən özünün "Tənha kütlə" adlı qiymətli əsərində müasir insanın
davranışına və şüuruna  modernizmin  təsirini təhlil edərək qeyd edirdi  ki,  bu proses qərb
cəmiyyətində “kənardan yönəldilən” azad sahibkarlıq dövrünün aktiv insanının ("içəridən
yönəldilən") bürokratik təşkilatlara tabe edilmiş, istehlakın və əyləncənin bütlərinə sitayiş
edən şəxsiyyətə keçidi ilə nəticələndi. İnsan həyatda uğur qazanmaq üçün hansı keyfiyyətlərə
malik olmalıdır? Başqalarının bədbəxtlikləri üzərində qurulan xoşbəxtlik, gün-güzəran heç
vaxt insanları  axıradək xöşbəxt edə bilmir. Görkəmli Amerika dramaturqu Miller də bu
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əsərində dialoqlar vasitəsilə obrazların daxili aləmini açır. Millerin demək olar ki, bütün
əsərlərinin qəhrəmanları əsasən həyatda özünü tapa bilməyən, təsadüfdənmi, ya həqiqət-
dənmi taleyin istehzasına tuş gəlmiş insanlardır. 

Pyesi  oxuduqca görürük ki, elə taleyin istehzası da Kellerin faciəsinə gətirib çıxarır.
Keller əsgərlərin ölümündə özünü günahkar saymır. Bəlkə də bu illər ərzində o öz gü-
nahlarını dərk etmişdir. Ancaq zahirdə özünü günahsız göstərmək istəyir. O, yığdığı pulları
da oğlunun, ailəsinin həyat şəraitini təmin etmək üçün lazım olduğunu fikirləşir. Lakin oğlu-
nun nişanlısı Ennin gətirdiyi məktubla  hər şey alt-üst olur.Məktubda yazılanları biləndən
sonra ana sarsılır. Hələ də, oğlunun ölməsinə inanmaq istəmir. Məktubu oxuyan ata isə özünə
haqq qazandırmaq istəsə də artıq görür ki, hər şeyi etiraf etməlidir. Onun günahı, səhlənkar-
lığı üzündən iyirmi bir təyyarəçi həlak olmuşdu. Cəbhədə itkin düşmüş Larri qəzetlər va-
sitəsilə atasının günahkar olmasını öyrənir. Atasının yerinə özünü günahkar  hiss edir.
Larrinin məktubunu oxuyarkən oxucu özü də təsirlənir. Bir ailə faciəsinin yaşandığının şahidi
oluruq. Bura Krislə ailə həyatı qurmağa gələn Enn də bütün bu baş verənlərdən sarsılır. Mək-
tubda yazılanlar insana çox üzücü təsir edir: 

“…Mən daha yaşaya bilmirəm. Atamın belə etməyə necə ürəyi gəlib? Hər  gün bizim
hissədə üç-dörd uşaq ölür, onlar isə orada durub pul qazanırlar. İnsanların gözünə necə ba -
xacağam? Bilmirəm” [3, səh-90].

Hamı bu məktubdan təsirlənir.
Beləliklə, hadisələrin mənası aydın idi. Bizim mədəniyyətin nail ola bilmədiyini, bəlkə

də yeni açılmış torpaqlarda həyata keçirmək mümkün oldu. Hətta ən çox məftun olmuş
xəyalpərəstlər belə heç vaxt ibtidai icma quruluşuna qayıtmağı ciddi şəkildə qəbul etmirdilər.
Əsas  məsələ insanın öz təbii xüsusiyyətlərini saxlamağa və eyni zamanda təbiətin bütün
nemətlərindən istifadə etməyə imkan verən cəmiyyət forması tapmaq idi.

“Amerika faciəsi”, xüsusilə də “Amerikan arzusu” anlayışları ABŞ ədəbiyyatşünaslığında,
həmçinin sosiologiyasında, tarixi elmində, fəlsəfəsində, psixologiyasında kifayət qədər geniş
işlənir. Təbii ki, bu iki anlayış ayrı-ayrılıqda təhlil edilə bilməz  [4. səh 145].

“Amerikan arzusu” son dərəcə geniş, lakin həm də bütöv bir anlayışdır. Onun nüvəsini
ölkənin ictimai, mənəvi və mədəni həyatının özünəməxsus xüsusiyyətləri təşkil edir. ABŞ
tarixində ədəbiyyatın hər hansı bir mərhələsini və yaxud da onilliyini nəzərdən keçirərkən
bu və ya digər formada “Amerika arzusu” ilə rastlaşırıq.

“Amerikan arzusu” termini ilə ifadə edilən fikir və əxlaqi anlayışlar kompleksi müharibə
dövründə müstəqillik uğrunda yaranır və bizim qarşımızda T.Ceferson, B.Franklin kimi
amerikan maarifçilərinin yaradıcılığında dərk olunmuş və ifadə edilmiş şəkildə dayanır. “Arzu”
ilə ictimai inkişafın reallığının uyğun gəlməməsi “amerikan faciəsi”nə və arzunun özündə şüb-
hələrin doğrulmasına əsas yaratdı. Bunu ilk dəfə XIX əsrin 40-cı illərinin romantikləri hiss
etdi və yaradıcı surətdə qiymətləndirdi. Bu baxımdan  bu əsər daha çox psixoloji mahiyyət
daşıyır. Əsərin sonunda baş verən hadisələr, yəni məktubdan təsirlənərək oğlunun özünə qəsd
etməsi və s. amerikan həyatında hər şeyin pula bağlı olması faktını ortaya qoyur. 

Yəqin daha günahlarla yaşamağı bacara bilməyəcəyini dərk edir. Çünki indi ailə üzvləri
də onu günahkar sayırdı. Gec olsa da, öz həyatı bahasına olsa da bu, bir insanın-atanın etirafı
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idi. Bu əsərdə biz görürük ki, müharibənin bir amerika ailəsinə vurduğu ağır zərbələr yazıçı-
dramaturq Miller tərəfindən çox böyük ustalıqla qələmə alınmışdır. Həm də bu əsərdə
görkəmli dramatuq bir ailənin timsalında müharibənin insan cəmiyyətinə vurduğu saysız-
hesabsız məşəqqətləri, iztirabları göstərməyə nail olmuşdur.

Nəticə: Ümumiyyətlə XX əsrin əvvəllərinə baş verən I Dünya müharibəsi cəmiyyətin
şəxsiyyətə alçaldıcı münasibətilə ifadə olundu. Bu müharibənin cəmiyyətə vurduğu iqtisadi,
siyasi zərbəsindən daha çox mənəviyyatda törətdiyi cinayətlər həmin dövr yazıçılarının
yaradıcılığında öz əksini tapmışdır. 

Amerikan yazıçısı və dramaturqu Artur Millerin pyesləri əsasən sosial yönümlü olsa da,
ABŞ-dakı böyük depressiyadan bəhs etsə də, dramaturqun qəhrəmanları bu mövzunu bəşəri
mövzu anlamı səviyyəsinə qaldıra bilirlər.
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Abstract
FIGURAtIvE ANALYSIS OF tHE “ALL MY SONS” BY ARtHUR MILLER

Gunel HAJIYEvA
Graduate student of Azerbaijan University

Key words: war, the drama, Arthur Miller, family drama, family psychology
This article investigates great American writer  Arthur Miller’s  famous play “All my

sons”. Analysis of “All my sons” by Arthur Miller was given and  attention had been paid to
the process on going. with the help of his personages we became aware of the situation on
that time.

Резюме
ОБРАЗНыЙ АНАЛИЗ « ВСЕ мОИ СыНОВЬЯ » АРТУРА мИЛЛЕРА

Гюнель ГАДЖИЕВА
Магистр Университета “Азербайджан” 

Ключевые слова: война, драма, Артур Миллер, семейная драма, семейная психо-
логия

Эта статья посвящена знаменитой пьесы великого американского писателя Артура
Миллера «Все мои сыновья». Анализируя пьесу «Все мои сыновья» Артура Миллера
мы заметили, что особое внимание было уделено процессу развития. С помощью своих
персонажей, нам стало известно о ситуации того времени.
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“İPƏK YOLU” JURNALINA MƏQALƏLƏRİN tƏQDİM OLUNMA QAYDALARI

HÖRMƏTLİ MÜƏLLİFLƏR,

Azərbaycan Universitetinin (AU) məqalələr toplusu “İpək yolu” jurnalında elmin bütün sahələri üzrə
məqalələr dərc olunur. Beynəlxalq, elmi, ictima-siyasi və çoxprofilli “İpək yolu” jurnalı rübdə bir dəfə nəşr
edilir. Müxtəlif ölkələrin alimləri redaksiya heyətinin üzvüdür.

“İpək yolu” jurnalına Azərbaycan, türk, ingilis və rus dillərində məqalələr aşağıdakı şərtlərlə qəbul olunur:
I. Məqalələrdə müəllif(lər)in adı, soyadı, işlədiyi müəssisə və onun ünvanı, müəllifin elektron poçt ünvanı

və əlaqə nömrələri göstərilməlidir.
II. Məqalənin həcmi 20 səhifəyə qədər, word proqramında, 1.5 aralıq, Times New Roman şrifti ilə, 12 pt.

hündürlüyündə olmalıdır. Məqalənin əvvəlində mövzunun aktuallığı əsaslandırılmalı, sonunda isə işin elmi ye-
niliyi, tətbiqi əhəmiyyəti, iqtisadi səmərəsi və s. aydın şəkildə verilməlidir.

III. Məqalədə açar sözlər (3-5 söz), başlıqdan sonra qara hərflərlə qeyd olunmalıdır, xülasələrə də tərcümə
olunaraq əlavə edilməlidir.

IV. Məqalə onun və rəyi jurnalın elektron ünvanına göndərilməli və ya CD-də redaksiyaya təqdim edilməlidir.
V. Azərbaycan və türk dillərində yazılan məqalələrin ingilis və rus, ingilis dilində yazılan məqalələrin Azər-

baycan və rus, rus dilində yazılan məqalələrin isə Azərbaycan və ingilis dillərində xülasələri də yazı ilə birlikdə
göndərilməlidir. Xülasələr minimum 500 simvol olmalıdır. Xülasədə məqalənin qısa məzmunu, məqsədi və
nəticə yer almalıdır. Bundan başqa xülasələrdə müəllif(lər)in adı, titulları və məqalənin adı da göstərilməlidir.

VI. İstifadə olunan ədəbiyyat məqalənin sonunda yer almalı və iqtibaslar məqalənin içərisində [1, səh-342],
[2, səh-78] və s. şəklində göstərilməlidir.

- İstifadə olunan ədəbiyyat iqtibas olunan ədəbiyyatların mətndə rast gəlindiyi ardıcıllıqla nömrələnməlidir.
- İnternetdən (saytlardan) istifadə olunmuşdursa link tam şəkildə, götürüldüyü tarixlə birgə yer almalıdır.
Nümunə:
Ədəbiyyat:
1. Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə iqtisadi inkişafı dövlət Proqramı// “İqti-

sadiyyat” qəzeti. 29 aprel - 5 may 2009-cu il.
2. Azərbaycan tarixi: 7 cilddə, IV cild., Bakı: “Elm”, 2000, 456 s.
3. Həbibov İ. Romantik lirikanın imkanları, Bakı: “Yazıçı”, 1984, 167 s.
4. http://palm.newsru.com/finance/11mar2009/defolt.html - 11 mart 2009, 19:00.
5. tr.wikipedia.org/wiki/Türkiye-Avrupa_Birliyi_ilişkiləri - 9 iyun 2009, 21:35.

VII. Jurnala göndəriləcək məqalələr başqa yerdə yayımlanmamış və ya yayım üçün təqdim edilməmiş ol-
malıdır.

VIII. Məqalənin yayımlanmasına müvafiq (o cümlədən anonim) rəylər alındıqdan sonra jurnalın redaksiya
heyəti qərar verir.

IX. Məqalənin hər səhifəsi 4 azn məbləğində qiymətləndirilir.
Qeyd: Azərbaycan Universitetinin magistrləri tamamilə pulsuz, müəllimləri, dissertant və doktorantları isə

50% güzəştlə (yəni səhifəsi 2 azn olmaqla) məqalələrini təqdim edə bilərlər.

Məqalələrin göndəriləcəyi ünvan: 
Azərbaycan Universiteti
Nəsimi rayonu, Tbilisi pr-72,
Bakı, Azərbaycan
Tel: (+99412) 431-41-12, 13, 16, 17
E-mail: venera.sharifzade@au.edu.az
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RULES OF SUBMISION OF ARtICLES tO IPEK YOLU PUBLICAtION

DEaR auTHoRS,

Articles from all fields of science can be submitted to Ipek Yolu publication of AU. Being an international,
scientific, public-politic publication, Ipek Yolu is published once in a term. Editorial board includes scientists
for different countries. 

Articles in Azerbaijani, Russian and English can be submitted to Ipek Yolu according to the following rules:
I. Name, surname, employer and office address and email address of the author will be indicated.
II. The article will be submitted up to 20 pages in word program, with 1.5 intervals, Times New Roman, 12

pt. The importance of the article will be indicated in the beginning with the novelty, use and economic benefits
noted at the end. 

III. Key word (3-5 words) will be written in bold after the name of the article and their translations will be
added to the abstracts. 

IV. The article will be sent to the email address of the publication or be presented in CD. The review of the
article will be included. 

V. Resumes for the article in Azerbaijani will be in Russian and English; for articles in Russian will be in
Azerbaijani and English; and for articles in English will be in Azerbaijani and Russian respectively. The abstracts
will be 500 symbols at least. The abstract will include the short summery, purpose and results of the article, as
well as the name(s), title of the author and the name of the article. 

VI. The used literature will be indicated at the end of the article with quoted indicated in the article as (1, p
342), (2, p 78). 

• The literature will be numbered according to the order of the quoted literature.
• The data taken from websites will be added to the end of the list with the whole link and the date of

the use indicated. Example:
Literature:
1. State Program (years of 2009-2013) on economic development of the regions of the Republic of Azer-

baijan/”Economy” newspaper, April 29-May 5 2009
2. Azerbaijan history in 7 volumes, IV volume, Baku: “Science”, 200, 456 pages.
3. Hebibov I. Options of romantic literature. Baku. “Yazichi”, 1984, 167 pages.
4. http://palm.newsru.com/finance/11mar2009/defolt.html - 11 mart 2009, 19:00. 
5. tr.wikipedia.org/wiki/Türkiye-Avrupa_Birliyi_ilişkiləri - 9 iyun 2009, 21:35.
VII. The articles published in or submitted to other publications are not accepted. 
VIII. The editorial staff of the publication decide on the article after obtaining reviews (including anonym

reviews). 
IX. Each  page of the article costs 4 azn
Note: Graduate students of AU can submit their articles for free, while AY faculty members and Ph. D. stu-

dents will have 50% discount (2 AZN per page).

Articles will be send to:
Azerbaijan University
Nesimi district, Tbilisi av-72
Baku, Azerbaijan
Phone: (+99412) 431-41-12, 13, 16, 17
Email: venera.sharifzade@au.edu.az
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Jurnal Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yanında Ali Attestasiya Komissiyası
tərəfindən təsdiq olunmuş “Azərbaycan Respublikasında dissertasiyaların əsas

nəticələrinin dərc olunması tövsiyə edilən elmi nəşrlərin Siyahısı”na daxil edilmişdir.

♦♦♦

Журнал включён в «Список научных изданий, рекомендуемых для публикации ос-
новных результатов диссертаций в Азербайджанской Республике», утверждённый

Высшей Аттестационной Комиссией при Президенте Азербайджанской Республики.

♦♦♦

The magazine was inscribed in “The scientific edition list, recommended to publication of
main results of the dissertations in Azerbaijan Republic”, confirmed by Superior Examina-

tion Board under President of Azerbaijan Republic.

♦♦♦

Dergi Azerbaycan Cumhuriyyeti Cumhurbaşkanı yanında Yüksek Tasnif Komisyonu
tarafından onaylanmış Azerbaycan Cumhuriyyetinde bilimsel araştırmalarının genel

sonuçlarının yayınlanması önerilen bilimsel yayınların listesine dahil edilmişdir. 


