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Резюме 

Целью данного исследования является определение роли банковских институ-

тов в финансировании национальных экономик, и их потенциала в удовлетво-

рении финансовых потребностей экономики для реализации их инвестицион-

ного потенциала в таких странах постсоветского пространства, как Украина, 

Россия, Беларусь, Казахстан, Грузия и Азербайджан. В связи с исторически и 

географически обусловленной структурной связью национальных экономик 

данных стран, мы также ставим перед собой цель проследить общую пробле-

матику обеспеченности инвестиционными ресурсами поставленных целей со-

циально-экономического развития. 
 

Ключевые слова: инвестиция,  банковское кредитование, банковские институты, 

национальная экономика, инвестиционный потенциал. 

Jel Classification: E51 

 

POSTSOVET MƏKANI ÖLKƏLƏRĠNDƏ BANK KREDĠTLƏġMƏSĠNDƏ 

ĠNVESTĠSĠYAYA ĠSTĠQAMƏTLƏNMƏ  
 

Xülasə  

Bu tədqiqatın məqsədi milli iqtisadiyyatların maliyyələşdirilməsində bank institutla-

rının rolunun və onların Ukrayna, Rusiya, Belarus, Qazaxstan, Gürcüştan və Azər-
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baycan kimi postsovet məkanı ölkələrində investisiya potensialının reallaşması üçün 

iqtisadiyyatın maliyyə tələbatını təmin etmək potensialının müəyyən edilməsidir. Bu 

ölkələrin milli iqtisadiyyatlarının tarixi və coğrafi şərtlənən struktur əlaqəsinə əsasla-

naraq, biz həmçinin ictimai-iqtisadi inkişaf hədəflərinin  investisiya resursları ilə tə-

min edilməsinin ümumi problematikasını nəzərdən keçirməyi qarşımızda məqsəd 

qoymuşuq.  

 

Açar sözlər: investisiya, bank kreditləşməsi, bank institutları, milli iqtisadiyyat, 

investisiya potensialı. 

 

INVESTMENT ORIENTATION BANK CREDITING IN POST-SOVIET 

COUNTRIES 
 

Abstract 

The aim of this study is to determine the role of banking institutions in the financing 

of national economies and their capacity to meet the financial needs of the economy 

to realize their investment potential in the post-Soviet countries such as Ukraine, 

Russia, Belarus, Kazakhstan, Georgia and Azerbaijan. Due to the historically and 

geographically due to structural relationships of the national economies of these 

countries, we have also set ourselves the goal to trace the general problems of 

security investment resources of the goals of social and economic development. 
 

Keywords: investment, bank lending, banking institutions, national economy, 

investment potential. 
 

Постановка проблемы. В условиях затяжного глобального финансового 

кризиса одной из наиболее приоритетных задач для мировой экономики 

является сохранение и расширение материальной базы социально-экономичес-

кого развития, которая позволит в перспективе реализовать инвестиционный 

потенциал национальной экономики.   

В странах с индустриальной экономикой инвестиционный потенциал зак-

лючается в первую очередь в его материальной базе, количественные и качест-

венные характеристики которого отражают совокупность инвестиционных 

ресурсов, включающих материально-технические, финансовые и нематериаль-

ные активы. При этом целью реализации инвестиционного потенциала должно 

являться не только расширенное воспроизводство новых производственных 

фондов как материальной основы национальной экономики, но и переход к 

инновационной модели экономики с высокой удельной долей инновационных 

продуктов и услуг в ВВП.  

Е.В.Пилипенко, И.А.Лютый, Н.О.Шпигоцкая: Инвестиционная направленность банковского кредитования в  

                                                                                         странах постсоветского пространства  
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Однако в условиях экономического застоя, острой ограниченности свобод-

ных финансовых ресурсов на мировом рынке, концентрации рисков в финан-

совых системах стран мира, что препятствует проведению активной инвести-

ционно-инновационной деятельности, важнейшей задачей остается сохранение 

и восстановление существующей материальной базы социально-экономичес-

кого развития. Мы считаем данную задачу особенно важной для стран постсо-

ветского пространства с динамично развивающимися экономиками, как 

Украина, Россия, Белоруссия, Казахстан, Грузия и Азербайджан.  

Анализ исследований и публикаций. Проблематика сути инвестиционно-

го потенциала национальной экономики и финансового базиса его реализации 

широко освещена в трудах таких ученых, как Л. Алексеенко, В. Геец, А., Т. 

Коупленд, Ф. Мышкин, П. Роуз, Дж. Стиглиц, Дж. Тобин, И. Фишер и др. 

Нерешенные ранее части проблемы. Несмотря на существующий доста-

точно обширный спектр исследований, в направлении изучения инвестицион-

ного потенциала экономик стран постсоветского пространства и условий его 

реализации, на сегодня остается открытым вопрос относительно источников 

его финансирования. Это обусловлено продолжающимся дисбалансом между 

потребностями экономики в инвестициях (учитывая такие параметры инвести-

ций, как объем финансирования, срочность, стоимость привлечения, обеспече-

ние и гарантии и т.д.), а так же реально доступными на рынке ресурсами. 
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Рис. 1. Валовой внутренний продукт и валовая добавленная стоимость по ви-

дам экономической деятельности в странах постсоветского пространства (%; 

за 2013 год) [9-14] 

Изложение основного материала. Характерной особенностью экономичес-

кого развития стран пространства бывшего Советского Союза на сегодняшний 

день является индустриальный и индустриально-аграрный характер их эконо-

мических систем. Так, в 2013 году доля промышленности (учитывая добывающ-

ую, перерабатывающую промышленность, а также производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды) лидировала в структуре ВВП Украины и стран 

Единого Экономического Пространства (ЕЭП). Валовая добавленная стоимость, 

созданная основными видами промышленности (добывающей и обрабатываю-

щей) в 2013 году, составила 17,7% от всего ВВП Украины, 25,5% - от ВВП Рос-

сии, 24% - в структуре ВВП Белоруссии и более 40% - в структуре ВВП Азер-

байджана [9-14]. Таким образом, именно промышленность, как добывающая, так 

и перерабатывающая, составляет основной материальный базис социально-

Е.В.Пилипенко, И.А.Лютый, Н.О.Шпигоцкая: Инвестиционная направленность банковского кредитования в  

                                                                                         странах постсоветского пространства  
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экономического развития стран постсоветского пространства. В связи с этим 

особое внимание должно уделяться сохранению и восстановлению производст-

венных фондов основных направлений промышленного производства в данных 

странах, что является залогом быстрого восстановления экономического роста в 

посткризисный период. 
Однако же, если проанализировать текущее состояние производственных 

фондов промышленности в исследуемых странах, то мы можем сделать вывод 

о их достаточно высоком уровне изношенности – согласно последним опубли-

кованным данным сумма аккумулированного износа основных фондов про-

мышленности в Украине достигает более 60% от их первоначальной стоимос-

ти, в России – более 50% (Рис.2). В Украине наиболее изношенными являются 

основные фонды обрабатывающей промышленности, в Российской Федерации 

– добывающей. При этом, общий уровень износа основных фондов в экономи-

ках Белоруссии и Казахстана является сравнительно более низким – около 

40%. Мы считаем, что приведенные данные о накопленном уровне износа ос-

новных фондов в промышленности России и Украины свидетельствуют о фак-

тически безотлагательной необходимости осуществления инвестиций в их 

замещение, с целью обеспечения необходимых уровней продуктивности 

производства, а так же внедрения современных технологий. 

 
Рис. 2. Степень износа основных фондов Украины, Российской Федерации и 

Азербайджана (2013 год) [9-14] 

Согласно с высказанными нами предположениями, объем инвестиций в 

основной капитал в странах постсоветского пространства действительно де-

монстрировал значительный рост на протяжении последних 5 лет. Так, в 

Украине объем  капитальных инвестиций  в период с 2009 по 2013 год увели-

чился на 38,8% (в национальной валюте), до 32,8 млрд. дол. США.  
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Рис. 3. Капитальные инвестиции в Украине за 2008-2013 годы, млрд. грн. [9] 

 

Объем  инвестиций  в  основной  капитал, за последние несколько лет, так-

же вырос, и в других исследуемых странах - за период с 2009 по 2013 годы, он 

увеличился в странах ЕЭП (Россия, Беларусь, Казахстан; рис. 4).   

 
Рис. 4. Инвестиции в основной капитал в странах ЕЭП за 2008-13 годы, млрд. 

дол.США. [10-12] 

Наиболее  высокие  темпы  реального  прироста инвестиций  в  основной  ка-

питал  в  2009-2013  г.г.  демонстрирует  Россия  (65%  к  уровню  2009г.), сред-

нюю  позицию  занимает Беларусь (52%), наименьший рост – в Казахстане (39%).   

В России стабильный ежегодный прирост инвестиций в основной капитал 

в реальном выражении, наблюдается начиная с 2010г., в Казахстане – с 2011г.. 

При этом при устойчивых темпах ежегодного роста инвестиций наблюдаемых 

в 2008-2011 годах в Беларуси,   в  2012  году  они  сократились до  86,2%.  Сок-

ращение,  по  оценке  Министерства экономики  РБ,  в  определенной  мере  
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обусловлено осуществлением политики сжатия внутреннего спроса, оптимиза-

цией  финансирования  государственных программ  и  сокращением  собствен-

ных  средств организаций и кредитования экономики [2]. 

 
Рис. 6. Направления использования инвестиций в основной капитал в России 

за 2010-13 годы, % [10] 
 

В  отраслевой  структуре  большинства  стран  постсоветского пространст-

ва преобладают  инвестиции  в  развитие промышленности.  Однако, если  рас-

сматривать  динамику изменения отраслевой структуры за 2010-2013 годы, то  

доля  инвестиций  в  основной  капитал промышленности (добывающей и об-

рабатывающей) в исследуемых странах менялась разнонаправленно:  

-  в  России    выросла  (с  27%  до  29%)  при сокращении  доли  в  опера-

ции  с  недвижимым имуществом (с 15% до 13%);    

-  в  Грузии   выросла  (с  29%  до  36%)  при сокращении  доли  транспорта 

и складирования (с 37% до 22%);    

-  в  Казахстане  сократилась  (с  44%  до  40%)  при росте доли вложений в 

транспорт и складирование (с 16% до 24%); 

 

 
Рис. 7. Направления использования инвестиций в основной капитал в Грузии 

за 2010-13 годы, % [13] 
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В  структуре  инвестиций  в  основной капитал в России и Грузии наблюдается 

рост доли инвестиций в промышленное развитие. При этом в Казахстане инвести-

ции  в  основной  капитал  направляются  преимущественно  в  развитие  промышл-

енности, но при увеличении вложений в развитие логистики (транспорт и склади-

рование). 

 

 
Рис. 8. Направления использования инвестиций в основной капитал в Респуб-

лике Казахстан за 2010-13 годы, % [12] 
 

При этом аналогичные тенденции наблюдаются в структуре капитальных 

инвестиций в Украине -  доля  инвестиций  в  основной  капитал промышлен-

ности (добывающей и обрабатывающей) уверенно занимает ключевую пози-

цию в структуре капитальных инвестиций на протяжении последних 

нескольких лет и составила 25,8% по итогам 2013 года. При этом с 2010 года 

по 2013 год доля капитальных инвестиций в промышленность выросла  (с  

24,5%  до  25,8%)  при сокращении  доли  оптовой и розничной торговли (с 

10,0% до 8,4%), а также транспорта и складирования (с 10,4% до 7,0%) анало-

гично с тенденциями, наблюдаемыми в России и Грузии (рис.9). 

Основными источниками финансирования в анализируемых странах 

являются  собственные  средства  предприятий. Причем,  последние  4  года  

их доля преимущественно растет:    

- в Украине – на 3 п.п. (с 60,8% до 63,8%),   

- в Казахстане – на 13 п.п. (с 40,7% до 51,5%),   

- в России – на 4,4 п.п (с 41% до 45,2%). 

 

Е.В.Пилипенко, И.А.Лютый, Н.О.Шпигоцкая: Инвестиционная направленность банковского кредитования в  

                                                                                         странах постсоветского пространства  

 

 



 12 

 
Рис. 9. Направление использования инвестиций в основной капитал в Украине 

за 2010-2013 годы (%) [9] 
 

Также отмечается сокращение доли прочих источников в общей структуре 

источников инвестиций: - в Беларуси отмечается сокращение доли заемных 

средств – на 7,9 п.п.  (с  33,3%  до  25,4%)  а в Казахстане и Украине – доли 

иностранных инвесторов (с 26,7% до 11,4% и с 2,1% до 1,8% соответственно) 

[9-14].   

 
Рис. 10. Структура источников финансирования инвестиций в основной 

капитал в государствах постсоветского пространства  в 2013 году (%)  [9-12] 
 

В  Казахстане при этом отмечается более  высокая  среди  стран  СНГ  доля 

иностранных  инвестиций  (за  исключением  заемных средств  иностранных  

банков)  в  общем  объеме инвестиций  во  многом  обусловлена  созданием бла-
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гоприятных  условий  для  иностранных  инвесторов. Вместе с тем, в последние 

годы наметилась тенденция их сокращения в структуре источников инвестиций.  

В Беларуси более чем треть инвестиций в основной капитал формируется за 

счет заемных средств. Вместе с тем, доступность внутренних заемных средств в Бе-

ларуси  растет  путем  постепенного  снижения ставки рефинансирования.  Если в 

начале 2012 г. она составляла 45%, то к концу 2014 года отмечено ее снижение до  

20%  годовых, хотя и была повышена до 25% на данный момент. Вместе с тем, 

дальнейшая динамика ставки  рефинансирования  будет зависеть  от макроэко-

номической  ситуации, в первую  очередь во внешней  торговле  и  ситуации на  

валютном  рынке,  а  также  от уровня фактически складывающейся инфляции.  

В  России  ставка  рефинансирования,  в  последние  2 года,  довольно  ста-

бильна,  изменяясь в  диапазоне 7,75% - 8,25%  годовых [7]. В Казахстане став-

ка рефинансирования сократилась с 7%  в  2010 г.  до  5,5%  годовых,  являясь 

наиболее низкой среди стран ЕЭП  на текущий момент. 

И, традиционно, мы можем наблюдать аналогичную структуру источников 

финансирования капитальных инвестиций в Украине – по  итогам  2013  года  

наибольший удельный  вес в объеме  инвестиций  составляют вложения из 

собственных средств инвесторов (63,8%). Кроме собственных средств, так же 

важными источниками финансирования были кредиты банков и другие займы 

(15,3%) и средства государственного и местных бюджетов (5,1%, рис. 10). 

Таким образом, ключевой общей тенденцией в структуре источников фи-

нансирования инвестиций в основной капитал в странах ЕЭП и Украине 

является существенная зависимость объема таких инвестиций от наличия 

собственных средств инвесторов.  При этом мы хотели бы отметить, что такая 

структура источников финансирования обуславливается отнюдь не излишком 

собственных средств на счетах промышленных предприятий, т.к. их объем 

ограничиваются наличием нераспределенной прибыли предприятий, способ-

ностью докапитализировать промышленное предприятие, а так же текущими 

потребностями в оборотном капитале.   

Среди альтернативных источников финансирования наиболее перспектив-

ным с точки зрения наращивания объемов привлечения являются займы, и их 

наиболее распространенная форма – банковский кредит. Среди современных 

научных трудов довольно часто можно встретить анализ предпосылок к 

сдержанному росту банковского кредитования промышленных предприятий, 

таких как высокая стоимость привлечения ресурсов, высокие требования по 

залогам и гарантиям и т.д. Однако, с точки зрения финансирования инвести-

ций замещения и развития материальной базы промышленного производства, 

основной составляющей в цепочке валовой добавленной стоимости в странах 

постсоветского пространства, мы сталкиваемся с иным дисбалансом. А именно 
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– наличием у банковских институтов ресурсов, доступных к размещению на 

соответствующие инвестиционные горизонты.  

На основе существующей официальной статистики об оборотности основ-

ных средств промышленных предприятий (их фондоотдаче), а также средней 

годовой норме операционной рентабельности – мы оценили средний срок оку-

паемости инвестиционного проекта по замещению основных фондов про-

мышленного предприятия в 17 лет (в сравнении с 0,9 года для сферы торговли 

и 2,7 года для сельского хозяйства; на основе данных по итогам 2013 года) [9]. 

Таким образом, финансовый институт должен иметь соответствующую 

ресурсную базу для предоставления необходимого финансирования на срок 

более 10-15 лет. Но, к сожалению, согласно статистике центральных банков 

России и Украины, кредитные ресурсы с подобными инвестиционными 

горизонтами являются достаточно ограниченными. 

Так, к примеру, согласно официальной статистике Национального банка 

Украины, по состоянию на 01.01.2015 года, общие активы банковской системы 

Украины составили 1,316 млрд грн.. При этом совокупный капитал банков 

составил 148,0 млрд грн., или 11,2% от совокупных активов банков. Собствен-

ный капитал представляет собой наиболее стабильную составляющую ресурс-

ной базы банковской системы и не имеет временных ограничений в примене-

нии, однако основными его функциями все же остаются защитная и регу-

лирующая. А основным источником наращивания активов банков является 

привлечение средств клиентов - физических и юридических лиц. 

Средства клиентов - физических и юридических лиц - составляют основу 

пассива баланса украинских банков и по состоянию на 01.01.2015 года в целом 

составили 677,7 млрд грн., или 51% от общей стоимости активов банковской 

системы Украины. При этом сумма средств юридических лиц составила 261,4 

млрд грн., или 20% от общей стоимости активов, а стоимость средств физичес-

ких лиц – 416,4 млрд грн., или 31% от общей стоимости активов. То есть имен-

но депозиты физических и юридических лиц представляют собой более поло-

вины совокупных ресурсов коммерческих банков. Если же рассмотреть сроч-

ную структуру таких вкладов - следует отметить, что среди них превалируют 

краткосрочные депозиты (рис. 11). 

Среди депозитов субъектов хозяйствования вклады сроком более 2 лет, по 

состоянию на 01.01.2015 года, составляют  9,4 млрд грн., или только 4% от 

общей стоимости вкладов субъектов хозяйствования. Среди вкладов физичес-

ких лиц - общая стоимость депозитов со сроком погашения более 2 лет соста-

вила 14,6 млрд грн., или 3% от общей стоимости вкладов домохозяйств. Всего 

по вкладам физических и юридических лиц совокупная стоимость долгосроч-
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ных (более 2 лет) депозитов составила 24,0 млрд грн., или 2% от совокупной 

стоимости активов банковской системы Украины. 

 

Нефинансовые корпорации 

 

Население

 

Рис. 11. Депозиты нефинансовых корпораций и населения Украины в разрезе 

сроков погашения (на конец 2014 года; млн. грн.) [8] 
 

Такая структура привлеченных ресурсов коммерческих банков Украины 

говорит о существенном дисбалансе в сроках, необходимых для финансирова-

ния долгосрочных финансовых вложений в национальную экономику, и реаль-

ной способностью банков привлекать вклады на данные сроки. По состоянию 

на 01.01.2015 года общая стоимость кредитов со сроком погашения более 5 

лет, предоставленных физическим и юридическим лицам, составила 148,0 

млрд грн., или всего лишь 15% от общей стоимости предоставленных креди-

тов. То есть, большая часть долгосрочных кредитов финансировалась банками 

за счет других элементов пассивов, таких как собственный капитал, средства 

других банков и за счет привлечения других форм обязательств. 

Согласно данным Центрального банка РФ, в банковской системе Российс-

кой Федерации отмечается несколько другая тенденция – доля вкладов юри-

дических лиц сроком погашения более 3 лет на 01.12.2014 года составила 34% 

от общей суммы вкладов (в основном за счет вкладов в иностранной валюте 

сроком более 3 лет), что является достаточно высоким показателем. Однако в 

общей структуре активов банковской системы РФ их объем составляет всего 

7% общих активов банков на 01.12.2014 года.   

Среди же вкладов населения РФ тенденция фактически аналогична украин-

скому рынку – доля вкладов на срок более 3 лет составляет всего 10% от 

общей суммы вкладов на 01.12.2014 года. Всего по вкладам физических и 

юридических лиц совокупный объем долгосрочных (более 3 лет) депозитов 

составил 6,992 млрд. руб., то есть 21% от совокупной стоимости привлечен-
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ных депозитов физических и юридических лиц и 10% от общей стоимости 

активов банковской системы РФ. 
 

Нефинансовые корпорации 

 

Население 

 

Рис. 12. Депозиты нефинансовых корпораций и населения РФ в разрезе сроков 

погашения (на 01.12.2014 года; млн. руб.) [7] 
 

Таким образом, мы можем сказать, что перед коммерческими банками стран 

постсоветского пространства стоит проблема несовпадения сроков привлечения и 

размещения ресурсов, что создает проблемы в обеспечении необходимых 

объемов инвестиционного кредитования. И хотя это не единственное ограниче-

ние в наращивании объемов кредитования национальных экономик - оно касается 

основного элемента ресурсной базы банков - средств физических и юридических 

лиц, составляющих более половины общей стоимости пассивов банков.  

Среди причин недостаточных объемов долгосрочных вложений со стороны 

населения и нефинансовых корпораций мы можем выделить низкий уровень 

доверия к банковским системам стран постсоветского пространства, отсутст-

вие долгосрочных сбережений у населения, недоверие к национальной валюте, 

существование теневой экономики и т.д. 

Таким образом, важным направлением улучшения условий кредитования 

национальной экономики является формирование стабильной ресурсной базы 

отечественных банков, которые является ключевым звеном отечественной фи-

нансовой системы. При этом необходимо не только обеспечение стабильного 

притока вложений со стороны домохозяйств и субъектов хозяйствования, но и 

привлечение вкладов на более длительные сроки. В свою очередь, это должно 

повысить эффективность выполнения банками трансформационной функции и 

обеспечить национальную экономику достаточным количеством кредитных 

ресурсов для реализации необходимых инвестиционных программ с соответ-

ствующими временными горизонтами. 
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Резюме 

Экономика Украины находится в кризисном состоянии. Для его преодоления и 

выхода на устойчивые высокие темпы роста необходима новая экономическая 

модель, основанная на активном участии государства в бюджетной, денежно-

кредитной, инвестиционной, социальной сферах. Необходим новый уровень 

работы центральных органов власти, проектный и программно-целевой подход 

в регулировании работы отраслей и управлении государственным сектором. В 

статье приведены расчеты потребности в приросте ВВП и инвестиций, а также 

возможностей их обеспечения. 

Ключевые слова: государственное регулирование, активная политика, устой-

чивый рост, ресурсы, потребность в институциях. 

Jel Classification: F43; O47 

 

UKRAYNANIN BÖHRANA QARġI DÖVLƏT ĠQTĠSADĠ ARTIM 

SĠYASƏTĠNĠN FORMALAġMASINA YANAġMALAR 

Xülasə 

Ukraynanın iqtisadiyyatı böhran vəziyyətindədir. Onun dəf edilməsi və dayanıqlı 

yüksək artım templərinə çıxmaq üçün dövlətin büdcə, pul-kredit, investisiya, sosial 

sahələrdə fəal iştirakına əsaslanan yeni iqtisadi model zəruridir. Mərkəzi hakimiyyət 

orqanlarının yeni iş səviyyəsi, sahələrin fəaliyyətinin tənzimlənməsinə və dövlət 

sektorunun idarə edilməsinə layihə və proqram-məqsədli yanaşma zəruridir. Məqalə-

də ÜDM-in və investisiyaların artımına olan tələbatın hesablamaları, həmçinin 

onların təmin edilməsi imkanları ğöstərilmişdir.  

Açar sözlər: dövlət tənzimləməsi, fəal siyasət, dayanıqlı artım, resurslar, institusiya-

lara tələbat.  
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FORMATION OF ANTI-CRISIS APPROACHES TO PUBLIC POLICY 

UKRAINE'S ECONOMIC GROWTH 
 

Abstract 

Economy of Ukraine is in crisis. To overcome it and reach sustainable and relatively 

high rates of economic growth, the country needs a new economic model based on the 

active participation of the state in fiscal, monetary, investment, and social spheres. It 

should be reached a new level of central authorities, project and program-oriented 

approach in improvement of the state and public sector management. The article 

presents calculations of the GDP growth and investmentsneeded for sustainable 

development as well as the sources of their possibilities top up.  

Key words: government regulation, active state policy, stable growth, resources, 

needs of institutions. 

Постановка задачи. Украинская экономика находится в серьезном кризи-

се. После трансформационного кризиса 1992-1999 гг. (ВВП  упал на 55 про-

центов,  по сравнению с 1990 годом), случился кризис 2009 года (падение ВВП 

составило 15%). Затем в 2010-2013 годах имел место рост валового внутренне-

го  продукта на 10 процентов за 4 года. А начиная с 2014 и по текущий год,  

национальный ВВП обвалился на 18-20% за 2 года, уже больше по  военно-

политическим, чем экономическим и управленческим причинам. 

В результате внешних и внутренних причин, включая и  неэффективные 

действия правительства во многих сферах, текущая экономическая ситуация в 

украинской экономике является крайне неудовлетворительной. К снижению 

внешнего спроса на украинский экспорт, сворачиванию  экономических отно-

шений с Российской Федерацией, потере  трех индустриальных  регионов 

страны из-за военных действий, необходимости увеличивать военные расходы 

бюджета и возросших расходов на обслуживание государственного долга, ко-

торый достиг 85 % ВВП, добавились военно-политические проблемы и неоп-

ределенность в сроках нормализации  хотя бы военной ситуации в восточных 

регионах.  

В течение последних 7 лет в украинской экономике доминируют  следую-

щие негативные тенденции: 

-  внутренний рынок  не развивается так, как хотелось бы, и не является ло-

комотивом национальной экономики; 

- импорт товаров и услуг превышает экспорт и ухудшает платежный ба-

ланс; 

- бюджет хронически сводится со значительным дефицитом (более 3 % 

ВВП), и налоговое давление на бизнес не снижается; 

Б.Н.Щукин:  Подходы к формированию антикризисной государственной политики экономического  
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- на покрытие чрезмерного государственного долга требуется значительная 

часть доходов бюджета, которые могли бы быть направлены на внутренние 

нужды экономики; 

- промышленность, за исключением нескольких отраслей, снижает темпы 

роста, даже уменьшает объемы производства; 

- внутренние кредиты чрезмерно дорогие (учетная ставка Национального 

банка Украины сейчас составляет 30%), что негативно сказывается на 

финансировании развития предприятий; 

- банковская система находится в системном кризисе, и тормозит развитие 

экономики; 

- центральные органы власти недостаточно и неэффективно используют 

инструменты экономического стимулирования. 

Действующая либеральная модель экономической политики дает сбои, и не 

показывает ту гибкость и эффективность рыночных механизмов, которых от 

нее ожидали при ликвидации командно-административной плановой экономи-

ки социализма. 

Украинской экономике требуются неотложные стратегические изменения 

модели развития, которые бы включали активные и действенные меры стиму-

лирования реального сектора экономики, инвестиционных процессов расши-

рения и модернизации производства товаров и услуг, направленных на повы-

шение его конкурентоспособности. 

Современные подходы к государственному регулированию и антикризис-

ной политике не предполагают существенных вмешательств государства в 

функционирование рыночных механизмов, предпринимательства и конкурен-

ции  [1,6]. Многие  экономисты  в Украине и постсоветских странах [2,3,4,7]  

предлагают более активную роль государства в экономической политике, сти-

мулировании и управлении экономическим ростом. Особенно, если речь идет 

о  долгосрочном периоде и  программировании достижения стратегических 

целей развития страны  [5, 9]. Вместе с тем, публикациям по данной проблеме 

не хватает конкретности и расчетов тех реальных возможностей усиления эко-

номического роста за счет более прямого участия государственных органов 

власти на «проектном уровне». 

Целью данной статьи была детализация инструментов и сфер государ-

ственного участия в управлении ресурсами для экономического роста и пред-

ставление реальности результирующих количественных эффектов  для эконо-

мики в годовом исчислении. Расчеты необходимого прироста ВВП, допол-

нительных инвестиций, ожидаемого прироста спроса или предложения на 

товары и услуги) делались в расчете на год и в условиях учета 2014 года.  

Основное содержание статьи. Сегодня по объему ВВП украинская эконо-
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мика находится на уровне 1980-1982 года. Необходима серьезная модерниза-

ция действующей рыночной модели с безусловным усилением роли государст-

ва в регулировании экономических отношений. Новая модель должна обеспе-

чивать темп роста на уровне 6-8 процентов в год. Следует разработать и ввести 

детальную государственную стратегию и среднесрочную программу активиза-

ции развития экономики на 2017-2022 годы. 

Новая модель должна базироваться на планировании ежегодного целевого 

показателя роста ВВП и его достижения за счет индивидуальной адресной 

работы центральных органов власти (особенно отраслевых) с конкретными 

предприятиями и предпринимателями. Это должна быть максимально адрес-

ная поддержка экономики. Просто дерегуляция, ограничение коррупционных 

схем оттока капиталов, поддержка конкурентной среды, финансовая стабили-

зация  могут обеспечить выход из кризиса, но достичь стабильно высоких тем-

пов роста в 7 и более процентов  в год эти  меры не  позволяют. Необходимо  

активное участие государства в создании и функционировании современных 

высококонкурентных  производств. 

Для 2017 года целевым должен быть темп роста ВВП на 3,5-4,0%, для 2018 

года -7%, что равняется дополнительным объемам ВВП в100 млрд. грн. (в 

ценовых условиях 2014 года). 

Украинский опыт условий для экономического роста с темпом свыше 7% 

можно отследить на примере тенденций и пропорций 2004, 2006, 2007 годов, 

которые имеют в украинской рыночной истории наилучшие показатели роста 

ВВП (таблица 1). На 60% рост обеспечивался внутренне ориентированными 

отраслями. Лидерами выступили машиностроение, строительство, пищевая 

промышленность, розничная торговля, финансовый сектор. 

Ускоренно росли инвестиции (в 2004 году валовое накопление основного 

капитала увеличилось на 20,5%, в 2006 году - на 21,2%, в 2007 году - на 23,9%) 

и реальные доходы населения. Действовала «мягкая» денежная политика - 

средняя инфляция - 9% (в 2004 году индекс потребительских цен составил 

109%, в 2006 - 109,1%, в 2007 - 112,8%). Денежная эмиссия на 1% роста ВВП 

была в 2004 году 2,23%, в 2006 - 3,56%, в 2007 - 6,45%. Финансовый сектор 

показал рост ВВП, в 2004 году, на 41,3%, в 2006 - 15,8%, в 2007 году - 22,5%. 

Доля государственных капитальных вложений в расходах бюджета в 2004 году 

составила 12,5%, в 2006 - 6,6%, в 2007 - 8%. 

Источники средств (финансирования) инвестиций. Для повторения 

благоприятных условий отмеченных трех лет годовой прирост инвестиций 

должен быть не менее 13% или 65 млрд. грн. (дополнительно к среднему 

уровню инвестиций последних лет) за счет развития финансового сектора. 
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Распределение потенциальных источников средств может быть представ-

лено  в структуре, сложившейся в отчетном периоде: 

- из государственного и местного бюджета - 7 млрд. грн. (10,5% всех 

инвестиций); 

Таблица 1.Макроэкономические пропорции, сопровождавшие рост 

ВВП Украины  в 2004, 2006, 2007 годах. 

Показатели    2004 2006 2007 

Доля прямых иностранных инвестиций  в 

инвестициях в основной капитал  (%) 47,74 68,10 57,89 

Доля валового накопления  основного капитала  

в  ВВП (%) 22,55 24,60 27,38 

Денежная эмиссия  на 1%  роста ВВП 2,23 3,56 6,45 

Инфляция на 1% ВВП 0,74 1,25 1,68 

Рост ВВП (%)  на 1% роста промышленности 0,97 1,18 0,75 

Удельный вес расходов бюджета на 

обслуживание государственного долга 1,76 0,22 1,21 

Удельный вес государственных капитальных 

вложений  в расходах бюджета 12,47 6,64 7,98 

ВВП, млрд.грн. 345 544 712,9 

ВВП реальный (% прироста) 112,1 107,3 107,6 

Валовое накопление основного капитала 

(млн.грн.) 77820 133874 195179 

Валютний курс  (грн./дол.) 5,32 5,05 5,05 

Инвестиции в основной капитал  (млн.грн.) 75714 125254 188486 

Денежная эмиссия (% до попер. періоду) 127 126 149 

Денежная масса М3 (млн. грн.) 125801 261063 356156 

Инфляция 109 109,1 112,8 

Темп роста промышленности (в процентах к 

предыдущему периоду) 112,5 106,2 110,2 

Расходы государственного бюджета, млн. грн.  63734,8 103148 131127 

Государственные капитальные вложения, млн. 

грн. 7945 6846 10458 

Источник. Рассчитано на основе данных Госстата Украины. 

- за счет собственных средств предприятий - 35 млрд. грн. (54%); 

- за счет кредитов и других займов - 12 млрд. грн. (18%); 

- иностранные инвесторы - 2 млрд. грн. (3%); 

Целевая денежно-кредитная эмиссия через рефинансирование Банка рекон-

струкции и развития в объеме 20 млрд. грн. может обеспечить через инвести-

ционные приоритетные проекты дополнительные 10 млрд. грн. прироста ВВП. 
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Макроэкономическая поддержка высоких темпов роста. По опыту 

2004, 2006 и 2007 годов высокие темпы роста сопровождались следующими 

макроэкономическими пропорциями (скорректированные с учетом политики 

более низкой инфляции) для обеспечения роста ВВП на 6-8 процентов: 

1. Реальные доходы населения должны существенно опережать рост ВВП. 

Темп их роста должен быть не менее 15% реального роста (опережающий 

коэффициент к росту ВВП - 2,1); 

2. Среднемесячная зарплата должна расти на 12%, минимальная заработная 

плата (номинальная) - на 15%; 

3. Темпы роста промышленности должны быть не менее 12%; 

4. Доля бюджетных капитальных вложений в расходах бюджета должна 

быть не менее 10-12%; 

5. Доля валового накопления в ВВП - от 25% и выше; 

6. Денежная эмиссия – 3 процентных пункта на каждый процент ожидаемо-

го роста ВВП; 

7. Инфляция - 1 процентный пункт на каждый процент ожидаемого роста 

ВВП. 

Возможности некапиталоемких путей роста. Выделенные по результа-

там 2004, 2006 и 2007 годов отрасли, которые планируются для роли локомо-

тивов всей экономики (строительство, машиностроение, пищевая (промыш-

ленность), торговля, финансы) имеют объемы производства меньше чем в 2008 

году, и соответственно, большое недоиспользование производственных мощ-

ностей. Поэтому в этих отраслях прирост производства  в первые 3-5 лет, мо-

жет быть некапиталоемким, прирост производства товаров и услуг может осу-

ществляться за счет свободных мощностей. Это может обеспечить допол-

нительно около 50 млрд. грн. прироста ВВП при минимальных инвестициях. 

Часть прироста ВВП может быть получена за счет детенизации экономики, 

перехода теневого производства в легальный статус. Только один процентный 

пункт доли теневой экономики (из 35% по оценкам общего уровня теневой 

экономики) может дать прирост ВВП  на 14 млрд. грн. (что равноценно 1 про-

центному пункту прироста из целевых 7% роста ВВП). 

Реальная поддержка малого бизнеса и рост числа малых предприятий так-

же требует создания условий и государственного содействия без дополнитель-

ных инвестиционных затрат со стороны государства. Рост количества рабо-

тающих малых предприятий в промышленности на 5% может повысить ВВП 

на 0,4 процентных пункта. 

Также, некапиталоемким является  направление политики  по ограничению 

непродуктивного оттока капитала из Украины. За счет этого фактора дополни-

тельный ресурс инвестиций может составить до 6 млрд. грн. ежегодно.  
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Программное обеспечение условий для роста. Программа  активного 

экономического роста может действовать через центральные органы исполни-

тельной власти. Нужен комплекс мер (план действий) для каждого централь-

ного органа власти с установлением программных показателей -   индикаторов 

задач на каждый год, например, по следующим направлениям (для объектов 

управления данных органов власти): 

- детенизация экономики (снижение «тени» на 1 процентный пункт в год); 

- создание условий для безопасного инвестирования средств населения в 

жилищное строительство; 

- «мягкая» денежная политика, целевая эмиссия под кредитование инвести-

ционных проектов;  

- создание условий для банковского кредитования инвестиций в основной 

капитал; 

- запуск целевого кредитования отобранных инфраструктурных проектов 

через Банк реконструкции и развития с активами в 10-20  млрд. грн.; 

- развитие фондового рынка; 

- адресное (в конкретные проекты) привлечение прямых иностранных ин-

вестиций; 

- поддержка малого бизнеса (дерегуляция); 

- создание и поддержка заказами малых промышленных предприятий; 

- стимулирование инновационной деятельности, интеграция научно-техни-

ческих и  производственных  предприятий; 

- стимулирование экспортоориентированных предприятий; 

- импортозамещение; 

- установление барьеров для некритического импорта (в пределах возмож-

ного в условиях СОТ); 

- прекращение рейдерской практики перераспределения собственности 

неконкурентными методами; 

- эффективное управление предприятиями госсектора; 

- использование системы  государственных закупок, а еще лучше  государ-

ственных заказов, для стимулирования национальных товаропроизводителей;  

- ограничение импортных закупок для государственных нужд; 

- обеспечение конкурентности рынков, и реальное противодействие моно-

полизации; 

- энергосберегающие меры во всех отраслях; 

- использование вторичных ресурсов. 

Бюджетные меры. Налогово-бюджетные инструменты действуют на рост 

экономики как со стороны ресурсов для инвестиций, так и со стороны  обеспе-

чения спроса на инвестиции. Рост бюджетных капиталовложений в промыш-
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ленность на 1% обеспечивает рост на 0,3% ВВП. Бюджетные инструменты 

могут обеспечить прирост ВВП через: 

-  государственные инвестиции в инфраструктурные проекты; 

- госзакупки национальной продукции вместо импортной продукции; 

- прекращение схем с «откатами» и возврата этих средств в инвестицион-

ную сферу. 

Новые бюджетные заимствования  для Украины проблематичны. Госдолг пе-

решел границу национальной безопасности, и бюджет перегружен расходами на 

его обслуживание. Поэтому для Украины в ближайшие 5- 7 лет  бюджетные 

расходы не могут быть прямыми стимуляторами роста, только опосредованно, за 

счет социальных расходов бюджета и поддержания уровня внутреннего 

потребления домашних хозяйств. Снижение объема госдолга и расходов по нему 

высвобождает ресурсы для бюджетных инвестиций и роста экономики. 

При правильном использовании вынужденные госрасходы на военные 

цели  могут  быть дополнительным  инструментом для  роста производства в 

легкой, пищевой промышленности, машиностроении и ВПК. 

Денежно-кредитная поддержка. Умеренная эмиссия (до 15% от имею-

щейся денежной массы - от агрегата М2) не влияет на инфляцию при условии, 

что эмитированная гривна направляется на капитальные инвестиции, модерни-

зацию существующей материально-технической базы, производство высоко-

технологичной продукции и может быть  источником средств под националь-

ные инфраструктурные проекты, которые курирует правительство. 

Рефинансирование банков должно осуществляться под инновационные и 

венчурные проекты через государственные банки путем публичного тендера 

проектов. Снижение процентных ставок по кредитам на 8-10 процентных 

пунктов приведет к активизации процесса кредитования (увеличение объемов 

кредитов, предоставленных юридическим лицам) на 25%. 

Прирост кредитования реального сектора на 1% обеспечивает рост инвес-

тиций в основной капитал на 0,6 % и рост ВВП на 1,3%.  

Обеспечение роста через государственный сектор, удельный вес которо-

го по реализованной продукции составляет 10,1%, и 15 % по численности 

занятых работников. При более эффективном менеджменте государственный 

сектор  позволяет увеличить ВВП на 0,7% в год. 

Резервом эффективности государственного сектора является высокорента-

бельная деятельность стратегически важных предприятий как точек роста (с 

соответствующим положительным влиянием на национальную экономику в 

целом) за счет рычагов государственного управления (например, государ-

ственной поддержки инвестиционно-инновационной сферы). 
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Внешнеэкономические инструменты. Необходимо использование  внеш-

них рынков для внутреннего роста экономики: ежегодный рост экспорта това-

ров на не менее 4% и отставание темпа роста импорта на 0,5-1 процентный 

пункт. При возрастании коэффициента замещения импорта товарами внутрен-

него производства и прочих неизменных условиях, можно надеяться  в течение 

5 лет на обеспечение положительного сальдо внешней торговли товарами и 

услугами. 

Инструментом поддержки экспорта должен быть институт торгпредстави-

тельств Украины, которые  имеют все возможности для продвижения украинс-

ких производителей на новые внешние рынки. 

Необходимо ежегодно сокращать на 5-7 % импорт газа благодаря росту его 

собственной добычи и повышения энергоэффективности производства. 

Сектор малого предпринимательства создает 10% ВВП. В быстрораз-

вивающихся странах этот сектор продуцирует почти 50% ВВП, а в развитых 

странах до 70%. Реально увеличение доли МП в Украине на 1-2 процентных 

пункта, что равноценно такому же объему роста ВВП. 

 Меры развития малого предпринимательства не связаны с бюджетными 

расходами, относятся к некапиталоемким, могут дать быстрый эффект за 1-2 

года при условии неформальной реализации. По этому направлению можно 

получать 1-2 процентных пункта роста ВВП ежегодно. 

Энергосбережение  является прямым ресурсом для роста ВВП. 12 млрд. 

евро ежегодно экономила бы Украина, если бы имела одинаковый уровень 

технологический уровень со странами Европейского союза по показателю 

энергоэффективности. Реальный эффект от экономии мог бы быть на уровне 

15 млрд. грн. ежегодно. 

Социальная политика с точки зрения потребностей активного экономи-

ческого роста должна обеспечивать опережающий совокупный спрос и пла-

тежеспособность домашних хозяйств на растущий объем ВВП. Правительству 

следует поддерживать законодательные стандарты жизни: размер прожиточ-

ного минимума должна увеличиваться ежегодно в 1,1 раза, минимальная зара-

ботная плата - в 1,12 раза, среднемесячная заработная плата - в 1,15 раза. 

Занятость населения должна расти ежегодно в среднем на 0,4%, численность 

безработных (по методологии МОП) - уменьшаться соответственно на 0,6%. 

4. Развитие социальной сферы позволит увеличить доходы населения и 

конечные потребительские расходы домохозяйств за пятилетний период почти 

в 2 раза, что приведет к увеличению покупательной способности, стимулирую-

щей потребительский спрос. 

Обоснование роста на проектном уровне. Целевая установка на достиже-

ние 7 процентного роста ВВП и необходимые для этого расчетные (в ценах 2014 
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года) дополнительные 65 млрд. грн. прироста инвестиций должны быть доведе-

ны (распределены по конкретным отраслевым проектам), предприятиям и цент-

ральным органам власти, которые будут курировать их финансовую оку-

паемость. Это могут быть, например,  бизнес-проекты в следующих сферах: 

Дорожное строительство - 5 проектов. 

Авиастроение - 2 проекта. 

Строительство электропоездов - 3 проекта. 

Жилищное строительство - 46 проектов. 

Строительство метро - 5 проектов. 

Строительство мостов - 4 проекта. 

Производство тепловозов для Укрзализныци - 3 проекта. 

Производство энергооборудования - 7 проектов. 

Производство медицинского оборудования - 34 проекта. 

Производство светлых нефтепродуктов (для импортозамещения) - 2 проекта. 

Модернизация технической базы ЖКХ - 23 проекта. 

Для достижения необходимого макроэкономического и финансового эф-

фекта потребность в инвестициях и потенциальный прирост ВВП по этим 

проектам должны быть просчитаны в соответствующих полномасштабных 

бизнес-планах и обеспечивать в сумме необходимые плановые показатели 

роста ВВП (100 млрд.). 

Выводы. Система  стимулирования и организации  ускоренного стабиль-

ного экономического роста в послекризисный период должна  быть оформлена 

соответствующим   програмным документом национального уровня  (Планом 

развития) и комплексом планово-програмных показателей по использованию 

средств и запланированному росту ВВП. 

Управляющим органом реализации Плана развития может быть Минэконом-

развития, отвечающее за  экономическую политику в правительстве. Условием 

успеха плана становится реализация новой функции - управление каждым меро-

приятием на уровне бизнес-планов и бизнес-процессов, принятых на кор-

поративном уровне. Это потребует нового уровня организации, квалификации и 

ответственности правительственных менеджеров, которые будут совмещать 

бизнес-процессы и возможности центральных органов власти. Это касается: 

- организации госзаказов и госзакупок «без откатов»; 

- отбора и сопровождения проектов для финансирования через государ-

ственные банки; 

- отбора и сопровождения проектов для финансирования через банк разви-

тия за счет целевой эмиссии; 

- адресной поддержки создания новых малых предприятий в приоритетных 

сферах производства; 
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-  вывода предприятий госсектора на высокодоходный уровень; 

- мониторинга и помощь в управлении крупными проектами импор-

тозамещения и производства продукции для новых экспортных рынков; 

- управления проектами бюджетных капиталовложений; 

- других действий по бизнес-управлению ресурсами дополнительных ин-

вестирований и организации новых производств товаров и услуг для обеспе-

чения запланированного роста  ВВП. 
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  Abstact 

The article is about the state of regional economic relations of Azerbaijan, Turkey 

and Georgia. The actual geo-economic situation around the region of the three 

countries is analyzed that revealed a large geo-economic interdependence between 

the countries. Analysis of the current state of trade and financial flows between the 

three countries show that the trade between the three countries show low and almost 

no influence onto the growth of their GDP. The dynamics and volatility of foreign 

direct investments allow to make conclusion that frequently such decisions are 

driven by political rather than by economic factors. The countries need to foster 

cooperation between their businesses on a micro level in a form of intra-industry 

cooperation. This will allow fill the FDI between the countries with more economic 

grounds and decrease its volatility. 
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AZƏRBAYCAN, GÜRCÜSTAN VƏ TÜRKĠYƏ ARASINDA REGĠONAL 

ĠQTĠSADĠ ƏMƏKDAġLIĞIN GƏLƏCƏK PERSPEKTĠVLƏRĠ 
 

 Xülasə 

Məqalə Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə arasında regional iqtisadi əməkdaşlığın 

muasir vəziyyətinə həsr edilmişdir. Region ətrafında təşəkkül tapmış geoiqtisadi və-

ziyyətin təhlili bu üç ölkə arasında ciddi geoiqtisadi qarşılıqlı asılılığın olduğu barə-

də nəticəyə gəlməyə imkan verir. Ölkələr arasında mövcud ticarət və maliyyə axın-

larının təhlili bu ölkələrin qarşılıqlı ticarətinin onların ÜDM-lərinin artmasına zəif 

təsir göstərdiyini nümayiş etdirir. Birbaşa xarici investisiyaların dinamikası və vola-

tilliyi bu cür qərarların daha çox siyasi, nəinki iqtisadi motivlər üzərində verildiyi 

barədə nəticəyə gəlməyə imkan verir. Ölkələrə mikro səviyyədə və sahədaxili əmək-
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daşlıq formatında öz biznes strukturları arasında qarşılıqlı əlaqələri inkişaf etdirmək 

tövsiyə olunur. Bu ölkələr arasında birbaşa xarici investisiyaların motivlərini iqtisadi 

fundamentlə doldurmağa və eyni zamanda investisiyaların volatilliyini azaltmağa 

imkan yaradacaqdır. 
 

Açar sözlər: Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə, geoiqtisadiyyat, xarici iqtisadi əlaqələr. 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ АЗЕРБАЙДЖАНОМ, ГРУЗИЕЙ И 

ТУРЦИЕЙ 
 

      Резюме 

Статья посвящена региональному экономическому сотрудничеству между 

Азербайджаном, Грузией и Турцией. Анализ существующей геоэкономической 

ситуации вокруг региона обнаружил серьезную геоэкономическую взаимозави-

симость между этими странами. Анализ существующих товарных и финансовых 

потоков между странами показал, что торговые отношения этих стран оказывают 

очень низкое влияние на рост их ВВП. Динамика и волатильность прямых 

иностранных инвестиций позволяет сделать вывод о том, что часто такие 

решения мотивированы политическими, нежели экономическими сообра-

жениями. Странам необходимо развивать взаимоотношения между их бизнес 

структурами на микроуровне в форме внутриотраслевого кооперирования. Это 

позволит заполнить мотивы прямых иностранных инвестиций между странами 

экономическим фундаментом, что в свою очередь уменьшит их волатильность.    
 

Ключевые слова: Азербайджан, Грузия, Турция, геоэкономика, внешнеэконо-

мические отношения. 
 

Nowadays, in the period of restructuring of global economic space and the mere 

architecture of international economic relations when the liberalization of 

international trade faces protectionist strategies of countries regional economic 

cooperation between the countries becomes an important instrument of preserving 

both goals. Therefore an intensification of regional economic cooperation between 

Azerbaijan, Turkey and Georgia is gaining a special urgency. 

An economic cooperation between the three countries needs to be considered 

through two perspectives one being the usual foreign economic relations and another 

one is the geo-economic perspective.  

There are several prevailing trends in the geo-economic space nowadays. First is 

re-division of labor in a global perspective as West (USA and founding countries of 

EU) being the Center of the geo-economic space is leaving the industrial era towards 
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the knowledge economy and specializes on sale of knowledge in a form of 

technology and know-how aiming at collecting innovation related geo-economic 

rent from the world. The competition within the Center will need soon to be viewed 

through the technological division of labor. At the same time we eye vision the rise 

of the so-called New East with China and countries around it as new soon to be 

industrial countries or the world manufacturers. Therefore there is no surprise that 

the trade between the two enclaves increases and diversifies at a high speed.  

There are three more interesting virtual regions on the geo-economic  space – 

South specializing at delivering raw materials and primary goods, these are the 

countries participating in fuel and agricultural cartels; Deep South – these are the 

areas of social collapse participating in illegal drug (Golden Triangle -  region that 

overlaps the mountains of three countries of Southeast Asia: Myanmar, Laos and 

Thailand;  Golden Crescent – the area located at the crossroads of Central, South, 

and Western Asia overlapping Afghanistan, Pakistan, partly Nepal and Iran; Golden 

Star – Columbia, Ecuador, Peru, Bolivia) and weapons trade; disorientated and I 

would say ―mal orientated‖ Russian world.  

Picture 1. The place of Azerbaijan, Georgia, Turkey in the geo-economic division of 

the world 

 

 

The above described regions create certain gravitation in the geo-economic 

space that can be observed in the example of enlargement of EU or Customs Union 

of Russia, Kazakhstan, Belarus. Therefore along with other manifestations the geo-
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economic competition among nations takes a form of pushing the competitor, to put 

it mildly, unattractive region and cutting it from the attractive one. 

One important point needs to be underlined here is that each of these regions has 

got its own center or the core, the semi-periphery and the periphery. Using the 

language of spatial economy the core exploits both semi-periphery and periphery 

whereas semi-periphery exploits the periphery. Entrance and future participation in 

the to any of the regions (here then we talk about the attractive ones) lays via the 

periphery. Here we can understand the reluctance of EU in accepting Turkey and as 

this country will be heading towards semi-periphery with perspectives to join the 

core therefore bypassing the periphery.  

The situation with Ukraine is slightly different as the country seems to having 

made a choice between the core of Russian world in favor of periphery of EU that is 

quite attractive for EU. Attractive is a key word here as the country needs to be 

attractive for a geo-economic sub-region to get accepted for cooperation.   

Stepping from these grounds the interdependence of Azerbaijan, Georgia and 

Turkey takes an eye visioning form and an economic cooperation between our three 

countries transforms into joint geo-economic competition and is headed at finding 

our niche in the geo-economic space. Our niche seems to be in between the West 

and East that form the geo-economic axle of the world with a hopeful gravitation 

towards West rather than East.  

Improving our transit capacity as well as participating in energy security of EU 

creates a favorable gravitation for our nations. 

The second trend is related with direct competition in the world market and 

gaining a share from the world income. The competition in the world markets gets 

very tense and we observe the market to transform into an oligopoly as the 

multinational companies start viewing the world as a single market for operation. 

Some nations join their resources in a form of clusters and deliver to world market 

joint products to compete with market leaders – a good example is Airbus. 

Clustering can also be viewed as integration on a micro level that accelerate intra 

industry trade and tightens up the relations between the participating nations. It is in 

one hand allows the countries to compete on the world stage that they may not be 

able to do alone and on the second hand boosts intra regional trade therefore 

improving the living standards of their citizens. The Baku-Tbilisi-Kars railway as 

well as energy related transport projects are in fact the clusters that our free nations 

form and come up to the world with their services. In our opinion this kind of 

cooperation needs to be extended into industry, science as well as other service areas.  

An economic cooperation between the three nations along with strategic goals 

described above is certainly expected to aim at raising living standards of their 

citizens by effecting allocation of resources, decreasing the unemployment, raising 
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GDP and GDP per capita. When looking at trade data between the three countries 

we witness a quite a diverse picture. Foreign trade turnover of Azerbaijan and 

Georgia with Turkey make less than 0,1% of the total trade volume of this country 

[1] whereas Azerbaijan tops the list of export partners of Georgia and is number 3 in 

imports after Turkey and China [2]. 

Georgian exports to Azerbaijan show a strong positive trend and needs to play a 

key role in decreasing the negative trade balance of Georgia. There is definitely a 

room for such an increase as the share of Georgian imports in total import of 

Azerbaijan is 1% [3]. 

Diagram 1. 

 

Georgian exports and imports by countries 

Chart 1. Georgian exports to Azerbaijan 
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The share of both Turkey and Georgia in total exports of Azerbaijan equals to 

2% whereas imports of Turkey to Azerbaijan comprises 13% of total imports of our 

country [3].  
 

Table 1.Openness indexes of economies of Turkey, Azerbaijan and Georgia 

towards each other 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

GEO/AZ 

        

0,031    

       

0,033    

        

0,032    

        

0,039    

        

0,034    

       

0,040    

            

0,044    

           

0,051    

       

0,052    

AZ/GEO 

        

0,024    

        

0,020    

         

0,016    

         

0,017    

         

0,013    

        

0,014    

             

0,016    

            

0,019    

           

0,019    

TR/AZ 0,001 0,001 0,003 0,002 0,002 0,001 0,002 0,003 0,002 

AZ/TR 0,044 0,037 0,051 0,029 0,023 0,018 0,027 0,030 0,027 

GEO/TR 

  

0,039    

        

0,052    

         

0,054    

         

0,058    

         

0,059    

        

0,059    

             

0,064    

            

0,062    

           

0,060    

TR/GEO 

        

0,001    

        

0,001    

         

0,001    

         

0,002    

         

0,002    

        

0,002    

             

0,002    

            

0,002    

           

0,002    

The table is calculated based on statistical data of the three countries 

In order to identify the possible directions of improvement of intra-regional 

economic cooperation between the countries we carried out some calculations based 

on the statistical data provided by the governments of the three countries. Firstly we 

calculated indexes of openness of economies towards each other based on trade 

turnover. The openness of Georgian economy towards partners increases. The same 

cannot be stated about the other two economies.  

For further analysis we calculated the correlation coefficients for foreign trade 

turnover of countries with each other with their GDP and between the indicators of 

their GDP. 

 

Table 2.Correlation coefficients between indicators of GDP of Turkey, 

Azerbaijan and Georgia 

  Azerbaijan Georgia Turkey 

Azerbaijan   1 0,98 0,96 

Georgia   1 0,96 

Turkey     1 

 

As we observe from the Table 2, there is tight correlation between GDP 

indicators of countries which means concurrence of business cycles of our countries.  
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Table 3. Correlation coefficients between the foreign trade turnovers of 

Turkey, Georgia, Azerbaijan 

  Азербайджан Georgia Турция 

Азербайджан   1 0,12 0,75 

Georgia   1 0,78 

Турция     1 
 

The results of the Table 3 are revealing very strange results. The correlation 

between the foreign trade turnovers of countries are very week. This means the 

foreign trade success of countries does not get shared between them and indicates 

the low level intra-industry trade and cooperation.    

Table 4. Correlation coefficients of GDP indicators of  Turkey, Georgia, 

Azerbaijanand their trade with each other 

 

FTT with Turkey FTT with Georgia 

GDP of Azerbaijan 0,81 0,95 

   

 

FTT with Turkey FTT with Azerbaijan 

GDP of Georgia 0,99 0,98 

   

 

FTT with Azerbaijan FTT with Georgia 

GDP of Turkey 0,83 0,96 

 

An analysis reveals a tight correlation of GDP of the three countries with their 

trade with each other except between Turkey and Azerbaijan. In other words 

bilateral trade between these two countries does not much influence their GDP 

indicators. Therefore we can state that there is a definite room for government 

intervention in this sphere. 

All previous analysis had been carried based on flow of goods between the 

countries. However the financial flows are also very important. The share of Turkey 

in the FDI to Azerbaijan the last 10 years was approximately 2% not showing much 

dynamics throughout the years except 2013 when it rose to 4%.  

The share of Turkey in the FDI to Georgia is 5%, in three quarters of 2014 raised 

to 8% however the trend line has a declining slope. The share of Azerbaijan in FDI 
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to Georgia in 2013 was 9%, in three quarters of 2014 raised to 24% with an obvious 

upwards slope of the trend line. We constructed the trend lines of FDI in absolute 

amounts to Azerbaijan and Georgian economy and extracted the linear equations. 

FDI of Turkey to Azerbaijan 

 
 

The share of Turkey in FDI to Azerbaijan 

 
 

FDI of Turkey to Georgia 
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FDI of Azerbaijan to Georgia 

 
 

We observe an upwards slope of the trend line for Azerbaijan and downward 

slope of the trend line for Turkey. The equation for Turkey reveals yearly decrease 

of 2842 thousand dollars a year. The equation for Azerbaijan reveals yearly increase 

of 11226 thousand dollars a year. The negative second part of both equations 

indicates high unevenness. But the R
2  

coefficient is very low in both cases which 

may indicate that not all investment decisions  are based solely on economic basis 

and there are other factors heavily influencing them. 

The same is almost true if we make the same analysis for the dynamics of shares 

of Azerbaijan and Turkey in FDI of Georgia. 

Results and propositions 
 

1. The three countries heavily depend on each other geo-economically and together 

create a favorable gravitation in the geo-economic space. 

2. The trade turnover between the countries certainly has a room for increasing. 

The governments need to actively increase the degree of openness of countries 

towards each other. 

3. The countries may increase their share in the world trade by clustering and joint 

competition. Clustering will increase the FDI and may fill it with more economic 

grounds and provide for an integration on a micro level. 
 

Sources of statistical data 

[1] http://www.turkstat.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1046 

[2] http://www.geostat.ge/index.php?action=page&p_id=134&lang=eng 

[3] http://www.stat.gov.az/source/trade/ 

Azərbaycan Dövlət Ġqtisad Universitetinin Elmi Xəbərləri, Ġl 3, Cilld 3, Ġyul – Sentyabr,  2015, səh. 29-37 

Scientific Reviews in  Azerbaijan State University of Economics, Year 3, Volume 3, July -September, 2015, pp. 29-37 

 

http://www.turkstat.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1046
http://www.geostat.ge/index.php?action=page&p_id=134&lang=eng
http://www.stat.gov.az/source/trade/


 38 

MĠLLĠ ĠQTĠSADĠYYATA XARĠCĠ ĠNVESTĠSIYALARIN CƏLB 

EDĠLMƏSĠ ġƏRAĠTĠNDƏ MƏSRƏFLƏRĠN UÇOTU VƏ TƏHLĠLĠNĠN 

YENĠDƏN QURULMASININ OBYEKTĠV ZƏRURĠLĠYĠ 
 

N.Ġ.Cəfərov 

i.e.n., b/m., ADİU (UNEC)  

nazim.jafarov@inbox.ru 

Tel.: (+994 50) 641 43 48 
 

Məqalə redaksiyaya daxil olmuşdur 21 avqust  2015; Çapa qəbul edilmişdir 10 

sentyabr; online-da  çap edilmişdir 6 oktyabr  2015 

Received 21 August 2015; accepted 10 September 2015;  

published online 6 October 2015 
 

Xülasə 

Bu tədqiqatın əsas məqsədi ölkə iqtisadiyyatına xarici investisiyaların cəlb edilmə-

sində uçotun və təhlilin yenidən qurulmasının obyektiv zəruriliyinin əsaslandırılma-

sından ibarətdir. Tədqiqatın metodologiyasını nəzəri, praktik və müqayisəli təhlil 

üsulları təşkil edir. Tədqiqat nəticəsində müştərək xarici firmaların vasitəsilə investi-

siyaların ölkə iqtisadiyyatına cəlb olunması yolları aşkarlanmışdır. Tədqiqatın məh-

dudiyyətləri daha geniş məlumat bazasına olan tələbdir. Tədqiqatın praktik əhəmiy-

yəti ilk növbədə xarici investisiya cəlb edilməsi şəraitinə xərclərin düzgün aparılma-

sıdır. Tədqiqatın elmi yeniliyi respublikada fəaliyyət göstərən müştərək uçot və he-

sabatın Avropa ölkələrinin standartları əsasında aparılmasındadır. 
 

Açar sözlər: investisiya, özəlləşdirmə, mülkiyyət, bazar iqtisadiyyatı, azad iqtisadi 

zonalar. 

Jel Classification: M41, Q56 
 

OBJECTIVE NEED ADJUSTMENT OF ACCOUNTING AND ANALYSIS 

COSTS UNDER ATTRACTING FOREIGN INVESTMENTS INTO THE 

NATIONAL ECONOMY 

Abstract 

The main goal of this study - to prove the objective need for reorganization of 

accounting and analysis in order to attract foreign investment into the country. It is 

emphasized that the methodology and analysis should be structured in such a way as 

to create conditions for the formation of information about foreign investment. This 

information should be aimed primarily at meeting the needs of external users. It is 

shown that the method of cost accounting for investments are not fully adequate 
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generates information that can be used to analyze the efficiency of investment 

spending. 
 

Key words: investments, privatization, market economy, free trade zone. 

ОБЪЕКТИВНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ ПЕРЕСТРОЙКИ УЧЕТА И 

АНАЛИЗА ЗАТРАТ, В УСЛОВИЯХ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ 

ИНВЕСТИЦИЙ В НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ   

Резюме 

Основная цель данного исследования - обосновать объективную необходи-

мость переустройства учета и анализа для привлечения в страну иностранных 

инвестиций. Подчеркивается, что методология учета и анализа должна быть 

построена таким образом, чтобы она создавала условия для формирования 

информации об иностранных инвестициях. Эта информация должна быть 

направлена в первую очередь на удовлетворение потребности внешних 

пользователей. Показывается, что методика учета расходов на инвестиции не 

полностью формирует адекватную информацию, которую можно использовать 

для анализа эффективности инвестиционных расходов.  

Ключевые слова: инвестиции, привитизация, рыночная экономика, зоны 

свободной тoрговли. 

GiriĢ. İstehsal xərclərinin uçotunun səmərəli təşkili, onların təhlili xeyli dərəcə-

də xərclərin və maya dəyərinin iqtisadi mahiyyətinin düzgün dərk edilməsindən, təs-

nifatın elmi, praktik cəhətdən əsaslandırılmasından asılıdır. Qarşıda duran başlıca 

problemlərdən biri də məsrəflərin uçotunun və təhlilinin təkmilləşdirilməsi, onların 

beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılmasıdır. İstehsal məsrəflərinin uçotu və təhlilini 

təkmilləşdirmədən real bazar münasibətlərinə keçmək mümkün deyil, çünki uçot və 

təhlil müasir bazar iqtisadiyyatının mühüm atributlarındandır.  

Bazar iqtisadiyyatına keçid hər şeydən əvvəl mülkiyyət münasibətlərinin əsaslı 

surətdə dəyişdirilməsinə gətirib çıxarmalıdır. Belə ki, respublikamızda özəlləşdirmə 

prosesinin həyata keçirilməsi nəticəsində müxtəlif mülkiyyət formalarına aid çoxlu 

sayda müəssisələr meydana gəlmiş, milli iqtisadiyyata xarici investisiya axını başla-

mış, onların səmərəli fəaliyyəti üçün müvafiq normativ-hüquqi baza yaradılmışdır.  

1991-ci ildən başlayaraq Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən 

―Özəlləşdirmə haqqında‖, ―İcarə haqqında‖, ―Mülkiyyət haqqında‖, ―Səhmdar 

cəmiyyəti haqqında‖, ―Mühasibat uçotu haqqında‖ və s. kimi xüsusi qanunlar qəbul 

olunmuş, Azərbaycan Respublikasında 1995-1998-ci illərdə dövlət mülkiyyətinin 

özəlləşdirilməsinin Dövlət Proqramı təsdiq olunmuşdur. Müəyyən çatışmazlıqlara 

N.Ġ.Cəfərov: Milli iqtisadiyyata xarici investisiyaların cəlb edilməsi Ģəraitində məsrəflərin uçotu və təhlilinin  

                              yenidən  qurulmasının obyektiv zəruriliyi 
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baxmayaraq göstərilən qanunlar və digər sənədlər, respublikada mülkiyyət çoxnöv-

lüyünün təmin olunması baxımından, tam hüquqi baza hesab olunur. Ona görə də bu 

proses həm sənayenin müxtəlif sahələrində, həm də kənd təsərrüfatında özəlləşdirmə 

haqqında qanun tələblərinə uyğun olaraq intensiv şəkildə gedir. Artıq birinci mər-

hələdə 2000-ci ilin birinci yarısına qədər Azərbaycan Respublikasında 17 minə 

yaxın dövlət müəssisəsi özəlləşdirilmiş və 700-ə qədər səhmdar cəmiyyəti yaradıl-

mışdır. 1997-ci ildə Azərbaycan vətəndaşlarına 7 milyon 183 min 803 ədəd dövlət 

özəlləşdirmə çeki verilmişdir. Eyni zamanda özəlləşdirmə prosesində xaricilərin 

iştirakı təmin edilmiş və xarici sərmayəçilərə 19 milyon ədədə yaxın özəlləşdirmə 

opsionu satılmış və Dövlət Əmlak Komitəsinin məlumatlarına görə büdcəyə 50 mil-

yard manatdan çox vəsait daxil olmuş, xarici investorlar təxminən 200 milyon 

dollarlıq özəlləşdirmə çeklərinə sahib olmuşdur. 

Bazar iqtisadiyyatına keçidlə əlaqədar olaraq iqtisadiyyatda bir sıra neqativ 

hallar da baş vermişdir. Belə ki, respublikamızın bazar iqtisadiyyatı istiqamətində at-

dığı kövrək addımların qısa təcrübəsi göstərir ki, bazar iqtisadiyyatına keçid ölkə-

mizdə iqtisadi böhran, istehsalat sahəsində maliyyə sisteminin pozulması və pul 

tədavülünün çətinləşməsi, əmtəə-pul mübadiləsinin qeyri-tarazlığı və inflyasiyanın 

güclənməsi ilə müşayiət olunmuşdur. Bazar iqtisadiyyatına keçid şəraitində bəzi mü-

vafiq qanunların olmaması, mövcud qanunlara riayət olunmaması istehlak bazarının 

pozulmasına, ekoloji şəraitin pisləşməsinə səbəb olmuşdur. Bank kreditləri üzrə 

yüksək nominal faizi sürətlə dövr edən kapitalın valyuta ilə ehtikarlığına əlverişli 

şərait yaratmışdır. Bütün bunlar isə iqtisadiyyatımızın tədricən dağılmasına gətirib 

çıxarırdı. Nəticədə 1991-1993-cü illərdə iqtisadiyyatın idarə edilməsində tam hərc-

mərclik hökm sürür, bir-birinə zidd olan qərarların qəbul edilməsi xalqın sərvətinin 

dağılması və israfçılıq üçün əlverişli şərait yaradırdı. 

Təhlil göstərir ki, ümumi məhsulun real həcmi 1993-cü ildə 1990-cı illə müqayi-

sədə 2 dəfə azalmış, sənaye istehsalı 63%, kənd təsərrüfatı istehsalı isə 47% aşağı 

düşmüş, sürətli inflyasiya prosesi nəticəsində əhalinin həyat səviyyəsi 3,6 dəfə aşağı 

enmişdir.  

Məlumdur ki, iqtisadiyyatda köklü islahatların aparılmasında başlıca şərt ictimai 

siyasi sabitliyin olmasıdır. Belə bir şərait ölkədə yalnız 1993-cü ilin ortalarında 

bərqərar oldu. 1993-1996-cı illərdə makroiqtisadi sabitliyin təmin olunması və 

iqtisadiyyatda struktur dəyişikliklərin aparılması tədbirlərini nəzərdə tutan Hökumət 

Proqramı həyata keçirildi.  

Aparılan işlərin nəticəsində sənayedə istehsalın azalması 1995-ci ildəki 17 

faizdən 1999-cu ildə 6 faizə enmiş, tənəzzül tempi 2 dəfədən çox aşağı salınmış, bir 

sıra sahələrdə isə azacıq da olsa, iqtisadi artım əldə edilmişdir.  

2000-ci ildə ümumi daxili məhsulun artım tempi 7%, bütün sahələr və mənbələr 

üzrə investisiya 7,7 trilyon manata yaxın olub. İqtisadi tədbirlər silsiləsində mühüm 
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əhəmiyyət kəsb edən amil idarəetmə strukturunun bazar iqtisadiyyatı tələblərinə 

uyğun olaraq təkmilləşdirilməsi olub. Belə ki, bir sıra nazirliklərin ləğv edilməsi, 

səhmdar cəmiyyətlərin yaranması yeni strukturda bazar tipli təsərrüfat tiplərini 

meydana gətirib. Lakin unudulmamalıdır ki, müsbət meyllərə iqtisadi siyasət alətləri 

ilə möhkəm baza yaradılması yeni çətinliklərin meydana gəlməsi ilə nəticələnə bilər.  

Dövlət iqtisadiyyatda prioritetləri dürüst müəyyənləşdirməsə, hazırkı tələblərdən 

irəli gələn sənaye və kənd təsərrüfatı siyasəti yeritməsə, rəqabət qabiliyyətli məhsul-

ların istehsalı və reallaşdırılmasına himayədarlıq etməsə, ağır sosial-iqtisadi nəticələ-

rlə qarşılaşa bilərik.  

Bazar iqtisadiyyatına keçidlə əlaqədar xarici kapitalın milli bazara cəlb edilməsi-

nin kompleks sistemini formalaşdırmaqla beynəlxalq təsərrüfat əlaqələrini daha da 

inkişaf etdirmək mümkündür. Belə ki, respublikada bazar infrastrukturunun yaradıl-

ması və onun dünya bazarı ilə əlaqələndirilməsinin səmərəli yollarının aşkar olun-

ması xarici iqtisadi fəaliyyətin düzgün təşkil edilməsindən çox asılıdır. Milli bazara 

xarici investisiyaların cəlb edilməsi mövcud xalq təsərrüfatı strukturunda istehsal 

geriliyinin aradan qaldırılmasına, rəqabətin inkişafına təsir göstərəcək yeni iş yerlə-

rinin yaradılmasına və əhalinin sosial vəziyyətinin yüksəldilməsinə səbəb ola bilər. 

Payı 30%-dən çox olan və aparıcı iqtisadiyyat sahələrində fəaliyyət göstərən 

xarici investorlar 5 il ərzində vergidən azad edilir, sonrakı 5 ildə isə 50% güzəştlə 

vergi ödəyirlər.  

Bununla əlaqədar olaraq qeyd etməliyik ki, müəyyən sahə üzrə kontraktların 

imzalanması birbaşa həmin kontraktlarla əlaqədar investisiyaların başqa sahələrə də 

axınına yardımçı olur.  

Eyni zamanda müqavilələrdə birbaşa nəzərdə tutulmayan, lakin onun gerçəkləş-

məsi ilə əlaqədar bir çox işlər və müvafiq sifarişlər ortaya çıxır ki, bu da investisiya 

müqavilələrinin infrastrukturunu təşkil edən işlərdir. Məsələn, buraya xarici mütə-

xəssislərin respublikamızda yaşamaları üçün dünya standartlarına uyğun yaşayış 

yerlərinin tikilməsini, restoranların, kafelərin, çamaşırxanaların, avtoservisin, hətta 

bərbərxananın dünya standartlarına uyğun təşkil edilməsini tələb edir. Eyni zamanda 

bu xidmət sahələrinin yaradılması üçün sərmayə qoyuluşları başqa mənbələrdən 

gəlir. Bağlanmış müqavilələrin tərkib hissəsi olan yüzlərlə, minlərlə müxtəlif işlər və 

sifarişlər ortaya çıxır ki, bunların icrası əksər hallarda tender yolu ilə müəyyən-

ləşdirilir. Həmin tenderlərdə isə bir yox, bir neçə şirkət iştirak edir ki, bunların da 

çoxu məcbur olur ki, ölkəmizin bu və ya digər ərazisində ofislər açsınlar və yerli 

işçilərin və şirkətlərin xidmətlərindən istifadə etsinlər. Bütün bunlar isə riskli 

yatırımlardır. Çünki tenderdə iştirakçılardan biri qalib ola bilər ki, onun sərmayəsi 

müvafiq kontraktın sayəsində ödənilir. Digərlərinin isə xərclərinin böyük qismi 

Azərbaycanın (vergilər yolu ilə) və Azərbaycan vətəndaşlarının qazancı olur.  
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Bütün bunlar göstərir ki, xarici investisiyanın respublikamıza axınının təmin 

edilməsi,son nəticədə sosial-iqtisadi inkişafın mühüm mənbəyinə çevrilir. Fikrimizi 

sübüt etmək üçün faktlara müraciət edək.  

Belə ki, 1992-ci ilə kimi respublikada yox dərəcəsində olan xarici investisiya ölkə 

prezidenti H.Ə.Əliyevin apardığı düzgün siyasət nəticəsində 1995-2001-ci illərdə 6,9 

milyard ABŞ dolları olmuşdur. 2001-ci ildə respublikamızda adambaşına 135 dollar 

xarici investisiya  düşmüşdür. Xarici investisiyanın 71%-i neft-qaz sənayesinin, 29%-i 

isə qalan sahələrin payına düşür. İqtsadiyyatın mühüm inkişaf amili olan bu göstəriciyə 

görə Azərbaycan nəinki MDB ölkələrinin, hətta bazar iqtisadiyyatı prinsipləri əsasında 

çoxdan fəaliyyət göstərən Şərqi Avropa ölkələrini də ötüb keçmişdir.  

Xarici ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, investisiya qoyuluşu iri istehsaldan çox 

sahibkarlığın inkişafına istiqamətləndirilir. Qeyd edək ki, sahibkarlıqda bir iş yerinin 

dəyəri iri sənaye müəssisələrinə nisbətən 10 dəfə az, elmi-texniki yeniliklərə həssas-

lıq isə dəfələrlə yüksəkdir. Eyni zamanda inkişaf etmiş ölkələrin iqtisadi strukturun-

da kiçik istehsal müəssisələri 80%-dən çox olmaqla, ölkədə ümumi milli məhsul 

istehsalının 50%-ə qədərini təmin edir. Müxtəlif mülkiyyət formalarının yaranması 

ilə əlaqədar olaraq,  iqtisadiyyatın strukturunda tədricən kiçikhəcmli istehsal müəs-

sisələrinin sayı çoxalır. İqtisadiyyatda struktıır dəyişikliklərinin iri müəssisələrə 

nisbətən tez reaksiya verən, mobilliyi, dinamikliyi və kiçikhəcmli olması ilə fərqlən-

məsi günün vacib məsələlərindəndir.  

Azərbaycanın xarici investisiyalarından istifadə etmək ölkənin beynəlxalq əmək 

bölgüsündə iştirakı və kapitalın sahibkarlığın istifadəsiz sahələrinə axması ilə 

bağlıdır. Xarici kreditlərin və humanitar köməyin dövlət orqanları vasitəsilə tələb 

olunması investisiyalardan səmərəli istifadə edilməsini çətinləşdirir və dövlət borcu-

nun artmasına gətirib çıxarır. Buna görə də, xarici kapitalın ölkəyə cəlb edilməsi 

azad və qarşılıqlı partnyorlar əsasında, yeni iqtisadi əməkdaşlıq formasında, yəni 

müştərək firmaların yaradılması formasında aparılması daha məqbul hesab edilir.  

Ümumiyyətlə, müştərək firmalar xarici partnyorlarla təsərrüfat-hüquqi əməkdaş-

lığın elə bir formasıdır ki, bunun əsasında birgə istehsal bazası yaradılır, Azərbaycan 

müəssisələrinin və xarici partnyorun mülkiyyətində olan məhsul istehsal olunur. 

Müştərək müəssisələrin ümumi mülkiyyətinin olması, onu beynəlxalq təsərrüfat 

əməkdaşlığının digər formalarından fərqləndirir (məsələn: beynəlxalq birlik və təşki-

latlardan, kooperasiyalı və kompensasiyalı müqavilələrdən, barter ticarətindən və s.).  

Xarici partnyorlara məxsus olan təşkilati idarəetmə səviyyəsinin yüksək olmasını 

nəzərə alaraq, müştərək firmalar respublikada iqtisadi mühitin formalaşmasına 

bilavasitə təsir edə bilmir, bazar münasibətlərinin formalaşmasını artırır və müəssi-

sənin müstəqilliyini, real işgüzarlığını təmin edir. Bununla əlaqədar xarici sahibkarın 

müştərək firmaların işləməsində marağı olduğu üçün onu qabaqcıl iqtisadi prinsiplər 

sisteminin həyata keçirilməsinə məcbur edir. 
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Müştərək firmalar yarandığı vaxtdan etibarən daxili təsərrüfat mexanizminin xarici 

iqtisadiyyatla birləşməsinə hazır olan bir özəl qurum kimi çıxış edir, milli iqtisadiyyatın 

daha açıq halda formalaşmasına kömək edir. Xarici partnyorun mövcud olması 

müştərək firmaya xarici rəqabətin təsir etməsinə səbəb olur. Burada əsas əhəmiyyətli 

məsələ bununla əlaqədardır ki, birgə sahibkarlıq xarici iqtisadi əlaqələrdə, mikroiqtisadi 

səviyyədə, beynəlxalq əmək bölgüsündə iştirak etmək üçün özünə möhkəm baza 

formalaşdırmış olur. Bundan başqa, müştərək müəssisələr inzibati amirlik şəraitində 

iqtisadiyyatımızın bütün mərhələlərində kök salmış daxili bazarın formalaşmasına bir 

əngəl olan inhisarçı strukturun kökündən laxlamasına gətirib çıxarır. 

Müştərək firmalar Azərbaycanın ixrac potensialını inkişaf etdirmək məqsədi ilə 

investisiyalardan intensiv istifadə etmək, idxalı dəyişdirmək, daxili bazarı çatışmayan 

məhsullarla doldurmaq imkanına malik olmaqla yanaşı, özündə olan elmi-texniki 

nailiyyətlərin tətbiq edilməsini, xarici idarəetmə təcrübəsinin cəlb edilməsini qısa 

müddətdə təşkil etmək imkanına malikdir. İqtisadiyyatımızda bu prosesin fəallaşdırıl-

ması daxili bazarın zəif inkişaf etməsi və onun müxtəlif əmtəə və xidmətlərə ehtiyacı 

olması, işçi qüvvəsi dəyərinin aşağı düşməsi, elmi-texniki potensialdan zəif istifadə 

edilməsi ilə əlaqədar olaraq qarşıda duran vacib məsələdir. Müştərək müəssisələrin bir 

spesifik cəhətini də göstərmək lazımdır ki, bu da kreditlər üzrə əməliyyatların aparıl-

masinın səmərəliliyi ilə bağlıdır. Belə ki, müştərək müəssisələrin çoxmərhələli 

metodla inkişaf etdirilməsi əksər dövlətlərdə geniş yayılmışdır. Bu metod belədir ki, 

razılaşdırılmış ümumi məbləğin hamısı deyil, mərhələ-mərhələ alınması vəsaitin borc 

almış şəxsdə dondurulmasını aradan götürür və kreditdən istifadə olunmasına verilən 

faiz birdəfəlik götürülən məbləğə nisbətən az olur.  

Qeyd etmək lazımdır ki, müştərək müəssisələrin böyük hissəsi kiçik müəssisələr 

formasında (işçilərin sayı 15-50 nəfər olmaqla) təsis olunur. İnkişaf etmiş ölkələrin 

iqtisadiyyatında belə müəssisələr yüksək xüsusi çəkiyə malikdir. Kiçik və orta 

müəssisələr ABŞ-ın ümumi daxili məhsulunıın 40%-ni istehsal edir. Yaponiya 

iqtisadiyyatındakı bütün müəssisələrin 99,2%-i bu qrup müəssisələrin payına düşür. 

1990-cı ildə Böyük Britaniyada 2,4 mln-a qədər kiçik müəssisə (24-ə qədər işçisi 

olan) var idi. Bunlar ölkədə fəaliyyətdə olan xüsusi şirkətlərin 96%-ni təşkil edirdi.  

Ümumiyyətlə, bazar iqtisadiyyatı yönümlü ölkələrin təsərrüfatında müştərək fir-

malar kiçik müəssisələr kimi aşağıdakı funksiyaları həyata keçirir: a) eyniadlı məh-

sulun istehsalçılarının sayını artırmaqla rəqabəti təmin edir. Məhz rəqabət mexaniz-

minin saxlanılmasında onlar əvəzedilməz rola malikdirlər; b) istehlakçıların dəyişən 

tələbatını tez təmin edir, yüksək mobilliyə və çevikliyə malikdirlər, bazarın tələblərinə 

operativ reaksiya verirlər, tələb olan ən cüzi dəyişikliyi belə hiss edirlər və s.) ixtira və 

kəşflərin, texnoloji yeniliklərin (innovasiyaların) istehsala tətbiqində əvəzsizdirlər. 

Hazırda Respublikamızda fəaliyyət göstərən müştərək müəssisələrin təcrübəsi 

göstərir ki, onlar elmtutumlu məhsulların, eləcə də uzunmüddətli istifadə olunan istehlak 
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məhsullarının istehsalı istiqamətində dərin bir irəliləyişə malik olmamışlar. Elmi texniki 

əməkdaşlıq sahəsində maraqlı olan xarici firmalar ölkəyə hələlik çox az cəlb edilmişdir.  

Aşağıdakı cədvəldə 1994-2000-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət 

göstərən müştərək müəssisələrin təsərrüfat fəaliyyətini xarakterizə edən məlumatlar 

verilmişdir. Göründüyü kimi, müştərək müəssisələr əsasən 1996-cı ildən başlayaraq 

geniş vüsət almış və 2000-ci ildə onların sayı 1247-yə çatmış, yaxud 5,2 dəfədən çox 

artmışdır. Bu müəssisələrdə işləyənlərin sayı da artmış, 6174 nəfərdən 21426 nəfərə 

çatmışdır. Həmin müəssisələrdə istehsal olunan məhsul (xidmətin) satışından əldə 

olunan gəlirlər də xeyli çoxalmışdır (10,5 dəfədən çox). İstehsalla məşğul olan 

müştərək və xarici müəssisələrin sayı onların ümumi sayının 1994-cü ildə 37,7%-ni, 

1997-ci ildə 33,9%-ni, 2000-ci ildə isə 23,5%-ni təşkil etmişdir. Lakin işləyənlərin 

böyük əksəriyyəti, yəni 1994-cü ildə 88,9%, 2000-ci ildə 65,5% məhz istehsal 

təmayüllü müəssisələrdə çalışmışlar.  

Bununla belə, göstərmək lazımdır ki, hazırda respublikamızda yaradılmış müştə-

rək və xarici müəssisələrin fəaliyyət dairəsi istənilən səviyyədə deyil. Müştərək 

müəssisələrin fəaliyyətini məhdudlaşdıran təşkilati, normativ, hüquqi maneələr tam 

aradan qaldırılmamış, onların hərtərəfli və məqsədyönlü fəaliyyətinə şərait yara-

dılmamışdır. Göstərmək lazımdır ki, müştərək müəssisələri xarakterizə edən tam, 

daha geniş statistik məlumatlar yoxdur. Qeydiyyatdan keçən müştərək müəssisələr 

haqqında Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi 1994-1999-cu illər üzrə verdiyi 

məlumatlardan yararlanaraq, müəyyən bir təhlil aparmaq  mümkün deyil. Fəaliyyət 

göstərən müəssisələrin və orada işləyənlərin sayı, məhsul satışından toplu halında 

1996-1997-ci illər üçün və yalnız istehsal və qeyri-istehsal bölmələr üzrə 

verilmişdir. Apardığımız hesablamalara görə müştərək müəssisələrin Nizamnamə 

fondu 122,0 min ABŞ dollarına çatır ki, bu məbləğin də 49,5%-i xarici kapitaldır.  

Cədvəl. Azərbaycan Respublikasında 1994-2000-ci illərdə fəaliyyət göstərən 

müĢtərək və xarici firmaların əsas iqtisadi göstəriciləri 

Ġllər 

Müəssisələrin sayı Onlarda iĢləyənlərin sayı Məhsul satıĢından gəlir 

cəmi onlardan cəmi o cümlədən cəmi o cümlədən 

miq-

darı 
% 

Ġstehs- 

al 

sferası 

Qeyri-

istehsal 

sferası 

nəfərlə % 

Ġstehsal 

sferası 

(nəfər) 

Qeyri-

istehsal 

Sferası 

(nəfər) 

Milyon. 

man 
% 

Ġstehsal 

sferası 

(mln.m) 

Qeyri-

istehsal 

Sferası 

(mln.m) 

1994 236 100,0 89 147 6174 100,0 4935 1239 21.314,2 100,0 18948 2365,3 

1995 293 124,1 110 183 7027 114,3 4481 2549 31.868,9 149,5 7976,9 23892,0 

1996 468 198,3 173 295 12340 199,8 7093 5217 53285,5 250,0 12542,5 40743,0 

1997 717 303,8 243 474 15421 250,8 7533 7888 83800,5 393,2 18341,1 65459,4 

1999 1247 528,4 294 953 21426 348,6 8844 12582 223492,5 1048,5 146745,6 76746,9 

2000 1247 528,4 294 953 21426 348,6 8844 12582 223910,0 1050,5 146745,6 77164,4 
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1995-ci il üçün olan statistik məlumata görə respublikamızda dünyanın əksər 

ölkələri ilə yaradılmış müştərək müəssisələr qeydiyyata alınmışdır. O cümlədən, 

Türkiyə (360 müəssisə), İran (199), Rusiya (58), Almaniya (34), Böyük Britaniya 

(14), İsveçrə (14), Belçika, Danimarka, Fransa, Çin və s. ölkələrlə  

Nizamnamə kapitalı böyük olan birgə müəssisələr içərisində aşağıdakılar seçilir: 

"Azkilatar" (227 min dollar), "Azər Çin" (216 min dollar), "Anar - Vahid" (211 min 

dollar), "Milad" (60 min dollar), "Azot - konsalitinq" (40 min dollar), "Bakmil" (38 

min dollar).  

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən müştərək müəssisələrin böyük qismi xidmət 

sferasındadır. Onlar öz işlərini əsasən bu istiqamətlərdə cəmləşdirmişlər: Beynəlxalq 

turizm (Hotel); turist kruizlərinin təşkili; müxtəlif növlərdə xarici turistlərə xidmət və 

s.; ictimai iaşə; xaricdən göndərilən maşın və dəzgahlara xidmət; sosial məişət xid-

məti; avia, maşın servisi; pərakəndə ticarət obyektləri; xarici ticarət reklamı; məsləhət 

xidməti; xarici ticarət vasitəsi; bank işi; sığorta, informasiyaların yaranması və s.  

Respublikada fəaliyyət göstərən digər fırmaların sahələr üzrə quruluşunun təhlili 

göstərir ki, müştərək müəssisələrin böyük əksəriyyəti yüngül sənaye, geniş xalq isteh-

lakı malları ilə məşğuldurlar. Kənd təsərrüfatı avadanlıqları, eyni zamanda kənd 

təsərrüfatı və yeyinti məmulatları istehsalı ilə məşğul olan firmalar da azlıq təşkil etmir.  

Təhlil göstərir ki, respublika üzrə müştərək firmaların 941-i Bakı şəhərinin payına 

düşür, inzibati rayonların isə demək olar ki, cəmi bir neçəsində müştərək müəssisə 

fəaliyyət göstərir. Müştərək firmaların bu cür ərazi quruluşunu şərtləndirən səbəblər 

bunlarla əlaqələndirilə bilər ki, Bakı şəhəri daha böyük istehsal potensialına malikdir, 

burada istehsal və qeyri-istehsal infrastrukturu yüksək dərəcədə inkişaf etmişdir; 

yüksək səviyyəli mütəxəssis və fəhlə kadrları burada cəmlənmişdir; rayonların əhalisi 

isə əsasən kənd təsərrüfatı istehsalına istiqamətləndirilmişdir və burada zəruri 

informasiyanın və biliklərin əldə olunması ilə bağlı bir çox problemlər mövcuddur.  

Bütün bunlara görə dövlətin regional siyasəti iqtisadi rayonlarda müxtəlif təsər-

rüfatçılıq formalarının inkişafına, onların istehsal potensialından səmərəli istifadəyə 

və xarici bazara rəqabət qabiliyyətli malların çıxarılması imkanlarının genişləndiril-

məsinə daha çox yönəlməlidir. Respublikanın iqtisadi inkişaf səviyyəsinə görə nis-

bətən geri qalmış iqtisadi rayonlarında müştərək və xarici investisiyalı müəssisələrin 

təşkilinə dövlətin tənzimləmə mexanizminin təsiri gücləndirilməlidir.  

Eyni zamanda respublika xarici investisiyaların ölkəyə cəlb edilməsində mühüm 

əhəmiyyətə malik olan müştərək və 100%-li xarici firmaların formalaşması, fəaliyyəti 

və inkişaf perspektivləri haqqında ayrıca dövlət siyasəti aparılmalıdır. Xarici 

investisiyaların cəlb edilməsini stimullaşdırmaq, onun çevik idarə edilməsini təmin 

etmək məqsədi ilə "Azad iqtisadi zonalar haqqında", "Konsorsium müqavilələri haq-

qında" qanunlar qəbul olunmalı, "Xarici investisiyaların qorunması haqqında" qanuna 

əlavə və dəyişikliklər edilməli, birbaşa xarici investisiyalar üçün genişmiqyaslı infor-
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masiya sistemi təşkil olunmalı, xarici investisiyaların iştirakı ilə yaradılan müəssisələrin 

Azərbaycan Respublikası ərazisində qeydiyyatı sistemi sadələşdirilməli, yerli və xarici 

investisiyalar üzrə təkmilləşdirilmiş statistik hesabat sistemi sadələşdirilməlidir və s. 

Müştərək firmalara respublika hökuməti tərəfindən daimi qayğı göstərilməli, 

dəstəklənməlidir. Bu belə müəssisələrin inkişafına səbəb olur. Partnyorlar arasında 

bağlanmış müqavilənin şərtləri bu müqavilənin bütün müddət ərzində və hətta 

bağlandıqdan sonra qanunvericiliklə subyektlərin vəziyyətini pisləşdirən şərtlər 

müəyyən edildikdə belə, əgər bunlar müqavilə şərtlərinin dəyişdirilməsi barədə razı-

lığa gəlməlidirsə, qüvvəsini saxlamalıdır. Dövlət orqanları qanunvericilikdə yol veri-

lən hallardan başqa, fəaliyyətə başçılıq edən subyektlərin işlərinə qarışmamalı, onla-

rın hüqüqlarını pozan aktlar qəbul etdikdə bu müəssisələrə dəyən zərəri tam həcmdə 

ödəməlidirlər.  

Qeyd olunduğu kimi, xarici investisiyaların respublika iqtisadiyyatına cəlb edil-

məsi və burada müştərək müəssisələrin yaradılması bir çox cəhətdən müvafiq uçot, 

hesabat və təhlil sisteminin formalaşması və inkişafı ilə bağlıdır. Deyilənlər, xü-

susilə  istehsal məsrəflərinin uçotu və təhlilinə aiddir. Araşdırmalar göstərir ki, son 

dövrlərdə, bütövlükdə uçot, hesabat və təhlil sistemində nəzərəçarpacaq metodoloji 

və praktik işlər görülsə də, xərclərin uçotu, məhsulun maya dəyərinin kalkulyasiyası 

metodları və qaydaları, xərclərin iqtisadi səmərəliliyinin təhlili metodikası və 

göstəricilər sistemində ciddi dəyişikliklər baş verməmişdir. Halbuki, xarici firmalar, 

eləcə də müştərək müəssisələr üçün investisiya qoyuluşu üçün hər şeydən öncə 

xərcdir. Xərclərin düzgün uçotu və təhlili onların nə dərəcədə səmərəli və mənfəətli 

olması haqqında lazımi və obyektiv informasiya verməlidir. Əks halda heç bir xarici 

fırma investisiya riski etmək istəmir. Beləliklə də xərclərin uçotu və təhlilinin 

yenidən qurulmasının zəruriliyi meydana çıxır. 
 

Nəticə 

Xərclərin uçotunun səmərəli təşkilinin mühüm şərtlərindən biri onların elmi 

cəhətdən əsaslandırılmış təsnifatıdır. Araşdırmalar göstərir ki, MDB ölkələrində o 

cümlədən də Azərbaycanda xərclərinin təsnifatı, demək olar ki, eyni əlamətlər üzrə 

aparılır. Bu da ondan irəli gəlir ki, keçmiş Sovet məkanında xərclərin vahid uçot sis-

temi olmuş və onların təsnifatı da eyni cür aparılır. Qərb uçot sistemində isə istehsal 

xərclərinin vahid təsnifatı aparılmalıdır.  

Araşdırmalar göstərir ki, müştərək müəssisədə istehsala məsrəflərin uçotu, məh-

sulun maya dəyərinin tərkibi və maya dəyərinin kalkulyasiyası mövcud normativ 

sənədlər və təlimatlar çərçivəsində aparılır. Zənnimcə bu, daha düzgündür, çünki 

bəzi iqtisadçıların təklif etdikləri kimi, respublikada fəaliyyət göstərən müştərək 

müəssisələrdə uçot və hesabın qərb ölkələrində mövcud olan standartlar əsasında 
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aparılması ölkəmizdə vergiqoymanın, maliyyə və audit nəzarətinin vahid qaydaları-

nın tətbiqinə imkan verər.  
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Abstract 

Organisational design involves crucial, subtle and highly challenging processes in 

occurring simultaneously within contemporary work structuring in order to achieve 

the overall strategic goals of an organisation. The current business processes 

pressure on firms to redesign their organisational structure in order to correspond to 

continuous business challenges. The aim of the paper is, through analysing 

contingency theory and strategic choice from contemporary business perspective, 

provide managers an essential guideline while design or restructuring organizations. 

In the paper, the author initially administered detailed analysis method to define 

advantages and disadvantages of both approaches to organisational design, and then 

applying theoretical comparative method to the findings, determined to the what 

extent both: environmental contingencies and managerial choice impact on 

organisational structuring. The main drawback of the article is that the issue is 

mainly studied from theoretical perspective. Furthermore, the lack of information 

about local companies polices on organisational design decision making is another 

constrain of the research. However, filling a big gap on the topic in local academic 

literature, the study will provide a robust base for researchers to learn this strategic 

issue and contribute to managers while designing organizational structures.    

 

Key words: organisational design, contingency theory, strategic choice, network 

structures, contextual constraints 
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ĠDARƏETMƏ QƏRARLARI VƏ ƏTRAF MÜHĠT AMĠLLƏRĠNĠN  

ġĠRKƏTLƏRĠN TƏġKĠLATĠ STRUKTURUNUN  

FORMALAġDIRILMASINA TƏSĠRĠ  

 

Xülasə 

Təşkilatın ümumi strateji hədəflərinə çatılmasında təşilati struktur mühüm və son 

dərəcə həssas amil hesab olunur. Təşkilati strukturun yaradılması və ya yenidən for-

malaşdırılması zamanı idarəçilər müxtəlif siyasi, iqtisadi, sosial və digər məhdudiy-

yətlərlə qarşılaşırlar. Mövcud rəqabətli biznes proseslərə adekvat şəkildə uyğunlaş-

maq üçün şirkətlər öz təşkilati strukturlarında korreksiyalar aparmalı olurlar. Araş-

dırmanın məqsədi təsadüfilik nəzəriyyəsini və strateji seçim yanaşmalarını müasir 

biznes perspektivlərindən təhlil edərək, idarəçilərə strukturların formalaşdırılması 

üçün vacib olan təlimatların yaradılmasına nəzəri əsasının yaradılmasıdır. Müəllif 

araşdırma zamanı ilkin olaraq  detallı analiz metodundan istifadə edərək, hər iki kon-

septual yanaşmanın müsbət və mənfi tərəflərini tədqiq etmiş, sonra isə əldə etdiyi 

araşdırma nəticələrinə nəzəri müqayisə metodunu  tətbiq edərək, təşkilati strukturun 

formalaşdırılması prosesinə təsadüfi amillərin və idarəçilərin seçimlərinin hansı 

dərəcədə təsir etdiyini müəyyən etmişdir. Həmçinin yerli təşkilatların təşkilati 

strukturlaşdırılması işi barədə məlumatların az olması tədqiqat üçün məhdudiyyət 

yaradır və mövzunun yerli şirkətlər baxımından təhlilinə imkan vermir. Lakin mə-

qalə yerli akademik ədəbiyyatda mövcud olan nəzəri boşluğun doldurulması baxı-

mından böyük əhəmiyyət daşıyaraq, gələcək tədqiqatlar üçün güclü zəmin yaradır. 

 

Açar sözlər: təşkilati quruluş, təsadüfilik nəzəriyyəsi, strateji seçim, şəbəkə struk-

turları,kontekst məhdudiyyətlər 
 

ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 

СТРУКТУРЫ КОМПАНИЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ И 

ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Резюме 

Организационная структура включает важные, тонкие и весьма сложные про-

цессы и ведѐтся параллельно с современной структуризацией работы с целью 

достижения общих стратегических задач организации. Современные бизнес 

процессы давят на фирмы, заставляя их менять свою организационную струк-

туру с тем, чтобы они могли успешно реагировать на постоянно меняющиеся 

бизнес требования. Анализируя теорию случаностей и стратегического выбора 

с точки зрения современного бизнеса, данная работа имеет целью обеспечить 

менеджеров руководством при структуризации или реструктуризации органи-

зации. Для этого автор применил детальное исследование определения плюсов 
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и минусов каждого подхода к структурированию организации, а затем приме-

нил теоретический сравнительный анализ для того, чтобы определить какое 

влияние имеют случайности окружающей среды и решения руководства на 

структуру организцаии. Главным недостатком статьи является то, что данная 

тема изучена в основном с теоретической точки зрения, а также недостаток ин-

формации о политике местных компаний при принятии решений, касающихся 

структуры организации. Заполняя собою большую брешь на данную тематику 

в местной академической литературе, исследование обеспечит твѐрдую основу 

для исследователей при изучении этого стратегического вопроса и поможет 

менеджерам при составлении организационных структур.  

 

Ключевые слова: структура организации, теория случайности, стратегичес-

кий выбор, структуры сети, контекстные ограничения. 
 

Organisational design is the process to create an appropriate structure for an 

organisation to implement principal choices adequately. As Fincham and Rhodes [1] 
 

state that a competently designed structure must mirror the purposes of an 

organisation and the circumstances in which it performs. Furthermore, the structure 

of an organisation comprises the interdependent divisions and professional bodies in 

order to activate the assets to fit the cardinal targets[2]. Daft and Lewin[3]
 
with their 

broad definition define: 

organization design as encompassing the organization‘s formal architecture (e.g. 

configuration, centralization, standardization, specialization), culture, decision-

making norms, ethics, structure of employment relationship (e.g. work rules, 

grievance procedure, compensation system, norms regarding participation) and 

strategy. 

There are many theoretical approaches to organisational design; however, two of 

them which are held in higher standing among scientists are: contingency theory and 

strategic choice approach. The proponents of contingency theory[4]
 
strongly believe that 

only environmental constrains determine the structural design, while the supporters of 

strategic choice[5]
 
actively promulgate that managerial politics, especially managerial 

preferences, are pivotal elements in forming organisational design.  

Before assessing and analysing these main approaches, it would be more 

practical to pay attention to classical management theory which accepted 

organisations as closed systems during the first part of the twentieth century. It is 

argued that [4]
 
there was a unique organisational design form that was more than 

adequate to support the different types of institutions, regardless of their size, 

functions, work spheres and other features. Moreover, Brech adds that this unique 

design was differentiated according to top level decision-making status, so high 
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level managers settled the designated work procedures for their subordinates 

beforehand by job description, work analysis and so on. Thus, the classical design 

blueprint was the sole best model to constitute the structures of organisations[6]. 

Due to the classical theory, a structural design was not a substantial concern for 

organisations. The representatives of the classical approach believed that merely 

reasonable application of the internal variables is sufficient to achieve organizational 

objectives. However, from the late 1950s managers considered that ‗one best way‘ 

to design and manage work was not adequate to cope with unstable and competitive 

operational environments. As Fincham and Rhodes[1]
 
argue that ―the contingent 

thesis of the being ‗no one best way‘ to manage immediately raises the question of 

different designs.‖ In other words, different organisations require distinct 

organisational structures to suit the demands of changeable circumstances. 

Contrary to the classical approach, the contingency theory acknowledges 

organisations as open systems which are exposed to constraints from the 

environment where they operate. Companies do not proceed in a vacuum; reversely 

they co-operate with diverse customers and suppliers, at the same time undergo to 

different pressures of governments, communities and professional bodies. On the 

other hand, companies impact on other organisations through distinct ways, such as 

creating competitive business settings. 

Furthermore, organisations are variable bodies with active aspects, so they 

increase and decrease their size and scale, production capacity etc. Grey[7]
 
denotes 

―rather than thinking about organisations as fixed entities, it might be better to think 

of them as current manifestations of the ongoing process of organising.‖  

According to the contingency concept, environmental contingencies are cardinal 

determinants of organisational structure and managerial politics. Designing and re-

structuring of institutions depends on the contingencies of external circumstances. In 

order to predict the capability of organisational design, managers should foresee 

potential contextual contingencies which will thoroughly affect its development 

perspectives. 

The majority of the authors of the contingency approach treat organisations as 

incomplete systems, which are able to be refined just by handling principal 

environmental contingencies efficiently[6]. Even, it is argued [1]
 
that organisations 

resemble to living organisms such as plants and animals, which have to adjust to the 

changing natural settings in order to avoid dangerous consequences. Incorrect and 

untimely links between organisational structure and environmental constraints leads to 

poor work performance and an increasingly fragile competitive position in a product 

market. Therefore, managers have to regularly reshape the structure of a company to 

overcome the current and prospective potential challenges. According to SARFIT 
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(structural adjustment to regain fit) model, an organizational design is occasionally 

subjected to restructuring to reacquire fit with its environmental contingencies [4].        

Contingency approach reflects an organisational structure as a dependent system 

from environmental conditions. Any changes in external contingencies influence 

drastically the design and managerial aspects of a company. Social scientists, Burns 

and Stalker [6]
 
write that ―firms operating in stable business environment in which 

there was little discontinuous innovation were much more mechanistic than firms 

operating in more rapidly changing and uncertain environments‖. In other words, 

organizations which function in versatile and multidimensional work settings have 

more horizontal and organic structures to respond to challenging demands. Companies 

in durable and limited operational environments are, vice versa, prone to more vertical 

and bureaucratic designs. However, contemporary business imperatives, including 

high level competitive global markets, badge production systems, knowledge – 

extensive occupations and flexible HRM policies, ICT systems, robustly stipulate 

ultimately flexible, organic and loose organisational architectures.  

Contingency writers insist that the performance of an organization simply depends 

on the correspondence between contextual factors and organisational structuring[1]. 

Additionally, they accept ―environment‖ as a group of concentric circles, which consist 

of proximate impacts such as labour market, rivals, suppliers; and remote effects 

including the broad manufacturing traditions of a country and the jurisdictional state of 

operational environment. This approach does not pay any attention to internal variables, 

for example managerial politics, as performance components.  

Several environmental contingencies influence organizational operations and 

performance through different ways and extent. Three major contingencies, size, 

technology and market, are extensively discussed amongst social scientists during 

the twentieth century. 

Size is one of the main environmental contingencies determines the organizational 

design. Aston Group writers [2]
 
consider that size is a primary contingency along with 

external dependency and technology. They argued that ―increased size produced 

structural patterns based on impersonal control mechanisms, formal procedures, and 

higher numbers of administrative staff.‖ Furthermore, according to the results of the 

Aston project, if a company employs a large labour force, in spite of other agencies, it 

will require more bureaucratic management methods and hierarchical structure [6]. 

Due to growing size, small centralized firms lose their elementary designs and 

gain more complicated, formalized and vertical structure and become more 

specialized. This complex and loose structure, which excludes centralization, 

empowers managers to direct the subordinates through stipulated procedures [4].
 
As 

long as companies expand the spectrum of products and services, and emerge as 
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global firms, matrix structures are needed. Thus, he summarizes that, there is 

positive relation between structural variables and size.  

Technology also is a key contingency in organizational design and re-

structuring. It is argued [4]
 
that efficient companies vary from other organisations 

with own structures which are determined by production technology. The writer 

discusses if organizational structure and organizational technology correspondent 

with each other, high productivity is predictable and reasonable [4]. 

Organizations with organic and horizontal structures, distinguish for their basic 

production technologies. In other words, in these workplaces are used relatively 

simple methods and most of tasks are fulfilled by hand. However, firms with 

hierarchical and bureaucratic structures have more advanced technological 

operations. Mass production, formalized, fragmented and deskilled labour, 

specialized machines are particular elements of advanced technology. This advanced 

technology was largely encountered in Ford‘s car assembly plants in the first 

decades of the twenties century. Clegg et al. [6]
 
state ―as organizations adopt more 

routinized technologies – technologies with repetition and routines associated with 

them – they tend to become more bureaucratic.‖ 

However, from the last decades of the twenties century organizational 

technology gained opposed and distinct qualities compared with the first decades of 

the twenties century. Concisely, there occurred 360 degree quality changes in the 

nature of organizational technology. As the result of computerized production 

processes, mass production lost its popularity in favour of badge production, so the 

later was more adequate to meet the demand of fluctuating market conditions. Due 

to Information Communication Technologies the structure of work organization 

transforms from a rigid and bureaucratic configuration into flexible and loose one. 

Project groups replace permanent divisional structures. Work coordination and 

control become easier and more efficient. Firms do not necessitate large offices and 

myriad managerial positions to supervise their workers; furthermore some 

employees can fulfil their job obligations from the home. Donaldson 
[4] 

conveys this 

transformation as ―the progressively greater predictability of the technical system 

and the smoothness of production as technology advanced led first to more 

mechanistic and then to more organic structures‖. Thus, this technological 

development leads to a new organizational design, which is called network structure. 

The company‘s market condition is another key contingency in settling 

organisational design. The state of product market directly and thoroughly impacts 

on the structure of a firm. It is argued [8]
 
that, the product market situation of a 

company shapes its structure according to the level of uncertainty of the market. So, 

unsteady market conditions dictate versatile organisational design. Dill [9]
 
writes, 

enterprises which perform in highly competitive and dynamic product markets, need 
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loose and flat organisational structure which devolves decision making function to 

frontline employees to solve problems on the spot and promptly. 

Knowledge environment, personnel profile and customer base are also main 

principal environmental contingencies of an organisation. Occupations with an 

extensive knowledge basis and a wide academic background require more organic 

and loose structures, such as network structures. Companies which employ highly 

qualified professionals and experts need decentralized and low level surveillance 

systems in order to support creativity and productivity of employees. Conversely, 

firms which have deskilled and semi skilled workers, necessitate higher level 

supervision and more hierarchal organizational design to be more efficient. Also, 

demanding and versatile customer base dictates more flexible and horizontal 

structure than a stable client base. 

Despite the contingency theory was the dominant theoretical approach in its 

heyday period, from the 1970s it was undergone critiques by the strategic choice 

approach. Though the contingency approach was more progressive compared with 

the classical theory, it tended to be over deterministic and linked organisational 

design to just environmental contingencies and to underestimate managerial politics 

in structuring process. Pfeffer [2] relates this failure to ―deficiencies such as its 

overly complex explanatory structure, which is too disconnected from decision 

variables available for control in organisations.‖ 

Proponents of the contingency approach excessively evaluate the role of external 

variables and robustly state that organisations have to adjust their structures to changing 

environment. However, as Thompson and McNugh [2]
 
suggest that many significant 

restrictions, such as information blockages; internal political systems; conservative 

ideologies and normative systems; external legislative, financial and political obstacles; 

hinder organisations to adjust to the environment. Therefore, failed churches do not 

transform into shops and vice versa. Child [5]
 
discusses that even when decision-makers 

can choose the circumstances beforehand, where they will function. He continues, 

shareholders have high discretion to enter new markets or principals of institutions can 

eliminate a subject from the course irrespective of external conditions.  

Moreover, it does not mean all companies which exist and operate in the same 

environmental condition show similar performance and have the same organisational 

structures. As Bobbitt and Ford [3]
 
allege ―great variations in organization design exist 

across firms within a given industry or setting.‖ Even, it is feasible that the different 

divisions of one organisation comprise distinct organisational designs.  

 Furthermore, size is one of the main contingency is not adequate to signify the 

level of bureaucracy which is declared by the contingency theorists. So, they claim if a 

firm employs large labour force it surely will have hierarchical structure, high level 

surveillance on workers and vice versa. However, many contemporary big companies 
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with a flat organisational structure direct a large employee force and also outsource 

contract workers to fulfil their operations. Also, small companies can have 

hierarchical structures. Thus, size fails to determine the form of organisational design. 

Other main problem of environmental contingency theory is to be confined with 

just objective contingency factors such as size, technology, product market and so 

on. However, abstract agents including history and culture, play an important role in 

organisational structuring as well as tangible factors. Older firms possess more 

complex and bureaucratic organisational systems compared to new established 

enterprises. Also, companies with long historical background encounter numerous 

distinct struggles, which linked to historically developed norms and values, while 

restructuring their organisational systems. National cultures influence organisational 

design by their values, customs and beliefs; for example, the majority of daughter 

companies with foreign origin have similar designs with the parent companies. This 

direction is overtly encountered in Japanese firms.  

Contingency theorists also fail in explaining managerial politics in 

organisational structuring and administration. It is surely accepted that managers 

merely conduct a simple technical role in organisational processes, particularly in an 

organisational formation. They fallaciously state that managerial choice is 

determined by limited contextual constraints and managers can only accomplish 

their role within fixed contextual margins. However, this oversimplified and 

ungrounded interpretation does not respond to more changeable situations which 

managers have to exercise adequate policy and strategy [1]. Furthermore, managers 

can create distinct organisational designs by manipulating different internal assets. 

Moreover, the views of the contingency approach about causal relationship 

between organisational design and organisational performance were problematic. 

According to contingency theory, well organised structure generates a high 

performance. Nevertheless, contingency theory does not pay attention to the role of 

performance in organisational restructuring. However, there is a strong interrelation 

between structure and performance. In other words, depending on development 

directions of causalities high performance can impact to organisational design as 

well and vice versa. As Child [1]
 

summarises ―the initial performance of 

organizations which determines the kinds of structure they are able to adapt.‖ 

Other main deficiency of contingency approach associates with misguiding 

explanation of power in organisations. Contingency theory neglects the power of 

managers in the organizational decision-making and the impact of big organisations 

to their environments in distinct ways and depth. 

Managers, especially top level executives, are important and key players in 

different organizational activities. As Child [5]
 
asserts, the strategic choice, which 

conducted by administrators, is a vital agent in organisational formation. Due to the 
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robust power, top-level managerial groups have extensive discretion to choose a 

model which meets their interests, regardless of any external and internal 

constraints. Stopford and Baden-Fuller 
[3] 

write that ―organisational transformations 

of such companies as Allied Corporation, Aplle Computer, General Electric, ABB, 

Dupont closely reflect the incumbency and individual properties of their respective 

CEOs.‖ According to strategic choice, organisational formation is the product of 

mind of a dominant group which direct the firm. They can react to changing 

environmental contingencies, especially to product market and technology struggles 

in different ways. So, this elite group may redesign the company according to new 

external conditions, also may withdraw the company from this circumstance and 

enter to other environment which acceptable to the structure of the company. 

Contingency theorists wrongly evaluate the relationship between an organisation 

and its environment from only one point of view. A predominant superiority is given 

to environmental variables and the role of organization is neglected again. However, 

giant companies with monopolistic powers are able to influence and control their 

environments in different managerial policies. Even, it is possible large 

multinational corporations create their own business environment in order to avoid 

from the existing external constraints. 

It can be concluded that, both contingency and strategic choice theories despite 

the negative aspects and drawbacks, generally have sound arguments and reasons to 

explain and uphold their essential role in organisational design and re-structuring. 

This fact apparently proves itself in the academic literature by the large research 

materials. At the same time, these approaches are efficiently put in practice by 

professionals of organisations. In other words, the both concepts comprise the 

hypothetical and empirical elements of organisational structuring. Furthermore, it is 

easily observed that contingency theory gives priority to the objective aspects like 

size, technology etc.; however, strategic choice emphasise the subjective factors 

such as managerial preference, the interests of dominant groups.  

Contingency theory created new opportunities for organisational development by 

destroying the obsolete system of classical approach which dominated on 

organisational structuring for the long time. The acceptance of organisations as open 

and dynamic systems was considerably big progress in organisational formation. 

According to contingency approach, environmental constraints are the sole 

determinants of organisational structuring and a managerial role has mechanical 

character. However, it should be restated that these over deterministic postulates 

cannot be acknowledged. It is obvious fact environmental contingencies, including 

product market; size, technology of production etc. have a considerable influence on 

organisational design. On the other hand, these contingencies possibly can develop 

with distinct qualities, strength and ways periodically. For example, size emerged as 
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the main environmental determinant of the bureaucratic-hierarchical structure at the 

first half of the twentieth century; however, from the last decades it is observed that 

size lost its robust potion in organisational designing. In short, companies can 

function with flat and loose structures regardless to their size and scale. Other 

example is that production technologies first appeared as the determinant of vertical 

organisational structure and then become the causation of a horizontal design. 

Furthermore, it can be accepted that, the mechanistic views of the contingency 

theorists about managerial politics in organisational formation is not adequate to the 

high discretion of managers in decision-making process. Also, it is apparent fact 

companies have correlation with their operational environments. 

Generally, most of postulates of strategic choice approach have been examined 

and affirmed by the gurus of this theory. As the strategic choice scholars state, 

managerial politics, especially managerial preferences, which is based on cultural 

values, is the key factor in organisational design. However, there exist few drawbacks, 

such as underestimating of the importance of environmental contingencies. This fact is 

overtly discerned in the views of the pioneers of strategic theory. 

In Azerbaijani companies, due to the traditional social-cultural specifics and 

being the part of former Soviet Union political-economic system, organisational 

structuring process is the high discretion of managers. However, the last local, 

regional and global economic changes, during the last decade, gradually impact on 

the decision making process on organizational designing. So, many private and 

public sector organizations taking under their consideration environmental factors 

while designing and restructuring organizations. For example, many companies have 

transformed their two or three level management system into the one. Some 

organizations, such as SOCAR, Ministry of Taxes etc., created Human Resources 

Management unites in their organizational structure.    

All in all, in spite of managerial politics are restricted by environmental constraints; 

elite group of managers, who are in power, possess extensive discretion in the 

structuring of organisations. However, it is suggested that, in order to avoid possible 

difficulties the administrators of companies should pay reasonable attention to the 

environmental contingencies, while making decision about the design of the 

organisation.   
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 Xülasə 

Tədiqqat işinin məqsədi  qloballaşma şəraitində dünya təsərrüfatının tənzimlənmə-

sində dövlətin rolunun müəyyən edilməsindən ibarətdir. Tədqiqat işində analitik təh-

lil və sistemli yanaşma kimi tədqiqat üsullardan istifadə edilmişdir. Tədqiqatın məh-

dudiyyəti: gaha geniş nəzəri və praktik məlumat tələb edir. Tədqiqat nəticəsinədə aş-

kar edilmişdir ki, ölkələr arasında iqtisadi qarşılıqlı asılılığın kəskin şəkildə güclən-

diyi bir şəraitdə dünya birliyindən tam şəkildə təcrid olunmaq və inkişafında tənəz-

zülə uğramaq təhlükəsi olmadan heç bir ölkə hal-hazırda dünya iqtisadiyyatından 

kənarda qala bilməz. Eyni zamanda müəyyən edilmişdir ki, inkişaf edən ölkələr 

qloballaşmanın əleyhinə deyillər və daha ədalətli qloballaşma istəyirlər. 
 

Açar sözlər: qloballaşma, dünya təsərrüfat sistemi, tənzimləmə, dövlətin rolu, beynəl-

xalq təşkilatlar. 

Jel Classification: F13, F42 
 

ROLE OF GOVERNMENT IN REGULATION OF THE WORLD 

ECONOMY IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION 
 

Abstract 

The purpose of research is to determine the role of the state in regulating the world 

economy in terms of globalization. The study used such methods of investigation, 

analysis as an analytical and systematic approach. Limitations of the study in 

demanding more extensive theoretical and practical information. The study found 

that in a sharp increase in economic interdependence among countries, no country 

can stay aloof from the world economy without putting themselves to the threat of 

total isolation from the world community and the decline in its development. At the 

same time it was established that developing countries are not against globalization, 

but they want a fairer globalization. 
 

Key words: globalization, the world economic system, the regulation, the role of 

states, international organizations. 
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В РЕГУЛИРОВАНИИ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА 

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

                                                    

Резюме 

Целью исследовательской работы является определение роли государства в 

регулировании мирового хозяйства в условиях глобализации. В исследовании 

использованы такие методы исследования, как аналитический анализ и 

системный подход. Ограничение исследования в требовании более обширной 

теоретической и практической информации. В результате исследования было 

выявлено, что в условиях резкого усиления экономической взаимозависимости 

между странами, ни одна страна не может оставаться в стороне от мирового 

хозяйства, не поставив себя перед угрозой полной изоляции от мирового сооб-

щества и упадка в своем развитии. В то же время было установлено, что разви-

вающиеся страны не против глобализации, но хотят более справедливой глоба-

лизации. 
 

Ключевые слова: глобализация, мировая система хозяйства, регулирование, 

роль государства, международные организации.   

 

Qloballaşmanın aparıcı qüvvələri və qloballaşma proseslərinə təsir edən və on-

ları bilavasitə formalaşdıraran amillərin araşdırılması qloballaşmanın təhlil edilmə-

sində növbəti məntiqi mərhələ olmalıdır. Dünya iqtisadiyyatı çərçivəsində kapitialın 

təmərküzləşməsi və mərkəzləşməsi, iri transmilli kampaniya və maliyyə qruplarının 

artması və inkişafı kimi təsərrüfat həyatının transmilliləşməsi proseslərini yuxarıda 

göstərilənlərə aid etmək olar. Qloballaşmanı stimullaşdıran və müasir qlobal proses-

lərə böyük təsir göstərən böyük qüvvə nəinki milli və həmçinin, dünya miqyasında 

mövcud olan bazar rəqabətidir. Rəqabətin əsas vasitələri kimi xərclərin azaldılması, 

istehsal edilmiş məhsul və xidmətlərin keyfiyyətinin etibarilə yüksəldilməsi qlobal-

laşmanın "mühərrikinə" sevrilir. 

Qloballaşmanın digər aparıcı qüvvəsi olan elmi-texniki tərəqqinin inkişafı və 

texnoloji innovasiyaların tərəqqisi nəqliyyat, rabitə, informasiya və telekommunika-

siya sahələrində daha çox aydın hiss olunur və əmtəə, xidmət, maliyyə vəsaitələri, 

ideya və informasiya məhsulların sərhəddən ucuz qiymətə keçirilməsi üçün əvvəllər 

mövcud olmayan imkanlar yaradır. Yeni informasiya və kommunikasiya texnologi-

larının meydana gəlməsi sürətlə əməliyyat apara bilən kompyuter texnikası, siqnalın 

ötürülməsi üçün optik-lifli texnologiya, peyk və mobil telefon rabitəsi, kibernetika, 

şəbəkə texnologiları, rəqəmli kodlaşdırma texnologiyaları, yeni televiziya nəsli 

texnologiyaların, kompakt elektron qurğularının inkişafı, qlobal internet şəbəkəsinin 

yaradılması və digər texniki nailiyyətlərin əldə olunması ilə bağlıdır. İnformasiya və 
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kommunikasiya texnologiyalar sferasında yeniliklər sayəsində əldə edilmiş prinsi-

pial yeni imkanlar qloballaşma proseslərinin inkişafını stimullaşdırmış və biliyə is-

tinad etmiş (Knowledge-based) əsil informasiya-innovasiya inqilabı olmuşdur.  

Məlum olduğu kimi, hal-hazırkı dövrə qədər yaranmış dünya təsərrüfatı və 

sosiumun tənzimlənməsi (idarə edilməsi) sistemi qloballaşma şəraitində əsaslı dəyi-

şikliklərə məruz qalır. Son zamanlara qədər həmin sistem öz kompetensiyası çərçi-

vəsinə uyğun olan səlahiyyətlərə malik idarəetmə institutlarının iyerarxik strukturu 

kimi mövcud olmuşdur. Yerli və regional əhəmiyyət kəsb edən iqtisadi və sosial 

inkişaf məsələləri regional və yerli hakimiyyət və özünüidarəetmə orqanlarının 

səlahiyyətlərinə aid olmuşdur. Bir halda ki, cəmiyyətin fəaliyyəti üçün mühüm 

əhəmiyyət kəsb edən insan və kompaniyaların iqtisadi, siyasi və sosial fəallığı milli 

və dövlət səviyyəsində həyata keçirilirdi, buna görə ictimai inkişafın əsas prob-

lemləri onların səlahiyyətinə daxil edilirdi və milli dövlət orqanları ictimai və iqti-

sadi həyatın tənzimlənməsi üçün bütün səlahiyyətlərə malik idi. Beynəlxalq iqtisadi 

və siyasi təşkilatların səlahiyyət dairəsinə dövlətlərarası əhəmiyyət kəsb edən 

məsələlər aid edilirdi. 

Dünya iqtisadiyyatının qlobbalaşması prosesləri idarəetmə institutlarının struktu-

runda baş verən müəyyən dəyişikliklərə səbəb olmuş və bu hal daha çox onun iki 

səviyyəsində çıxış edən milli dövlətlərdə və beynəlxalq təşkilatlarda müşahidə 

edilirdi. Dünyanın bütün ölkələrinə aid olan bəşəriyyətin qlobal problemlərinin 

kəskin xarakter alması, beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin müxtəlif formalarının 

intensivləşməsi, milli iqtisadiyyatların qarşılıqlı asılılığının güclənməsi ənənvi ola-

raq milli dövlətlərə olan cəmiyyətin iqtisadi və sosial sahələri üzərində ictimai nəza-

rət funksiyasını beynəlxalq təşkilatlara tapşırılmasını zəruri etmişdir. Həqiqətən ən 

çox milli xaraktera malik olan və bir ölkə daxilində fəaliyyət göstərən bazarın iflasa 

uğramasının neytrallaşdırılması milli səviyyədə həyata keçirmək lazımdır və bu 

mümkündür. Bazarların qlobal xarakter daşıması təqdirdə onların qlobal xarakterli 

uğursuzluqlarının neytrallaşdırılması işini millətlərarası/millət üstü səviyyədə 

gerçəkləşdirmək düzgün olardı. Eyni dərəcədə bu qlobal xarakterli ictimai mənbələ-

rin optimal şəkildə istifadə edilməsinin təşkilinə, bütün insanların qlobal xarakterli 

ictimai sərvətlərlə təmin edilməsinə və s. aiddir. 

Qloballaşma dövrünə qədər milli iqtisadi münasibətlər əsas rol oynayırdı. Bu 

yaxud digər dövr ərzində daha çox inkişaf etmiş milli təsərrüfatlar əsasən beynəlxalq 

münasibətlərin xarakterini, forma və mexanizmlərini müəyyən edirdi. İqtisadiyyat 

daxilində olan münasibətlər ilkin, beynəlxalq münasibətlər isə - ikinci dərəcəli olmuş-

dur. Lakin qlobal maliyyə və əmtəə bazarlarının və qlobal istehsal-satış strukturlarının 

(aparıcı TMK) əmələ gəldikcə ümumdünya iqtisadi münasibətlər daha çox aparıcı rol 

oynayır, baxmayaraq ki, çox iri və iqtisadi cəhətdən ən çox inkişaf etmiş ölkələrdə 

mövcud olan daxili münasibətlər qlobal iqtisadiyyatın reallıqlarına uyğunlaşmağa 
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məcbur edir. Professor Y.V.Şişkovun fikrincə, "dünyanın maliyyə sistemi dövlət 

nəzarətindən və tənzimlənməsindən ayrı düşərək müstəqil olmuş… öz tənzimləyiciləri 

ilə bərabər şəkildə mövcud olan milli dövlətlər sanki qlobal maliyyə okeanın adalarına 

çevrilmişdir" [1]. "Milli iqtisadi məkan" anlayışı daha da qeyri-müəyyən səciyyə da-

şıyır və ayrıca götürülmüş hər bir dövlətin imkanları məhdudlaşır. Nəticədə dünya iq-

tisadiyyatının millətlərarası üstü tənzimlənməsi milli səviyyədə aparılan tənzimləməyə 

nisbətdə ikincinin obyektiv şəkildə birinciyə çevrilməsi baş verir. 

Beləliklə, əvvəllər milli səviyyənin üzərinə qoyulmuş funksiyaların bir hissəsi 

yerini dəyişərək mütləq qlobal səviyyənin üzərinə düşür. Bundan başqa vətəndaş 

cəmiyyətinin institutlarının güclənməsi, əhalinin siyasi, iqtisadi və sosial hüquqları-

nın genişlənməsi, subsidiarlıq prinsipinə uyğun olaraq qərar qəbul edilməsinin əks-

mərkəzləşmə milli-dövlət səlahiyyətlərinin bir hissəsini regional və lokal səviy-

yələrdə paylaşdırılmasını zəruriyyətə çevirir. Yerli ekspert V.Kuznetsovun fikrincə 

"ictimai asayişin qorunması naminə qanuni məcbur etmə işini gerçəkləşdirmək üçün 

səlahiyyət sahibi olan dövlət artıq öz ərazisində belə, bunu təkbaşına yerinə yetirmir. 

İnsan hüquqlarının tənzimlənilməsi, ekoloji siyasət, maliyyənin nizamlanması" və 

bir sıra digər funksiyalar onun əlindən çıxıb itirilir [2, s. 3-4]. 

Neoliberal qloballaşma modelinin bir çox tərəfdarı olan dövləti "ləğv edənlərin" 

rəyinə ziddi olaraq qeyd olunanlar eyni zamanda o demək deyil ki, dövlət öz səla-

hiyyətini itirmiş və yaxın gələcəkdə digər ictimai institutlar arasında yox olub 

itəcəkdir. Müasir şəraitdə milli dövlətin rolunun "heçə endirilməsi" prosesi haqqında 

fikrin həqiqiliyini qəbul etmək olmaz. ABŞ alimi K. Omenin mövqeyini buna bir 

misal kimi göstərmək olar. O hesab edir ki,  müəyyən ölkənin, onun əhalisinin, əra-

zisində yerləşən təsərrüfatçılıq subyektlərinin mənafeyi naminə aparılan siyasət kimi 

başa düşülən ayrı-ayrı ölkələrin "iqtisadi millətçiliyi" mənasını itirmişdir [3]. Həmin 

mövqeyə tərəfdar çıxan professor B.Badi (Fransa) "Dövlətlərin süqutu" adlı kitabın-

da qloballaşmanın ən səciyyəvi cəhətini qlobal şirkət və transmilli idarəetmə struk-

turları şəbəkələri tərəfindən edilən hərəkətlərin təsiri nəticəsində milli dövlətin malik 

olduğu suverenliyin pozulması və dağılmasında aşkarlayır [4]. 

Transmilli iqtisadi strukturlarının hərəkətləri nəticəsində dövlətin suverenliyinin 

dağılması baş verirmi? sualını səsləndirmək burada yerinə düşərdi. Demək olarmı ki, 

TMK və TMB-nin milli dayaqlarının itirmələri və özünü təminetmə şəraitində 

fəaliyyət göstərməyə başlamalarını bəyan etmək olarmı? Yəqin ki, yox. Çoxsaylı 

transmilli kompaniyalar bütün dünyaya səpələnmiş mülkiyyətin idarə edilməsinin 

böyük miqyas alması və istehsalat fəaliyyətinin xarakterinə görə faktiki olaraq qlo-

bal səciyyə daşımağa balşayır. Lakin bununla yanaşı, onların ən qüdrətlisi bu mül-

kiyyətin idarə olunması formasına görə milli xarakter daşıyır və ayrı-ayrı istisnalar 

almaq şərtilə onlar müəyyən milli maraq mərkəzlərinə malikdir. istiqamətlənməyə 

meyllidir. Həmin korporasiyaların mənzil qərargahları hər hansı bir virtual məkana 
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daxil olmur və konkret dövlətin ərazisində fəaliyyətini davam etdirir və digərlərdən 

fərqli olaraq bu həmçinin, məhz müvafiq ölkələrin ərazisinə böyük maddi, maliyyə, 

təşkilat, informasiya və digər ehtiyatların cəlb olunması deməkdir. Beləliklə, bütün 

tərəfdaşlara münasibətdə əlverişli vəziyyətdə o ölkələr olur ki, hansının ərazisində 

"qlobal korporativ qüvvənin" (ilk növbədə ABŞ və həmçinin, Yaponiya, Almaniya, 

Böyük Britaniya, qismən – Fransa) əsas hissəsi cəmləşmişir. Məhz həmin ölkələr 

bütün təsərrüfatçılıq subyektlərinin, o cümlədən, mənzil-qərargahları öz milli 

ərazisində yerləşən TMK və TMB-nin fəaliyyətini praktiki olaraq tənzimləyirl. 

Məhz müxtəlif sosial-iqtisadi inkişaf səviyyəsinə malik olan cəmiyyətlər və 

dünyanın müxtəlif ölkə və bölgələrində eyni şəkildə nəticələnməyən qloballaşma 

bəşəriyyətin idarəetmə institutlarının strukturunda dövlətin feni funksiyalar tapşır-

mışdır. Qloballaşma yaşamaq uğrunda sərt qanunları ilə seçilən "Formula-1" yarış-

larına dünya iqtisadiyyatını bənzədən qloaballaşma milli dövlətlərin sürütlə baş ve-

rən dəyişikliklərə uyğunlaşmaq imkanlarının sərt və amansız yoxlanılması olmuş-

dur. Tarix göstərir ki, bazar yaxud rəqabətin özü zəif olan iştirakçıları arxa mövqe-

lərə sıxışdırır, onları asılı vəziyyətə salır. Bu hal qlobal bazarda aparılan rəqatəbə də 

eyni dərəcədə aiddir. Bazar qüvvələri dünya təsərrüfatı miqyasında mövcud olan 

ölkənin vəziyyətini çətin ki, ciddi şəkildə dəyişdirə bilsinlər və xüsusilə, əgər bu 

vəziyyət qeyri-qənaətbəxşdirsə və liderlik mövqeyinə malik deyilsə, bu təqdirdə 

dövlət tərəfindən tənzimlənməsi işini aparmaq və ölkə iqtisadiyyatının dünya təsər-

rüfatı ilə əlaqəsinin struktur və istiqamətlərini formalaşdırmaq lazımdır. 

Hər hansı bir ölkənin iqtisadiyyat və cəmiyyətinin qloballaşma proseslərinə cəlb 

olunması, dünyada mövcud olan meyllərə ölkə təsərrüfatının uyğunlaşması, qlobbal-

laşmanın ölkəyə təsiri ilə bağlı olan risklərin güclənməsi və mənfi nəticələrin ney-

trallaşdırılması, iş adamlarının dünya bazarlarında öz ölkəsini uğurla təmsil etmə-

sinin təşkilinin idarəetmə və strategiyası məsələlərinin aşkarlanması ictimai həyatın 

təşkilinin milli səviyyədə durur. Əvvəlki tarixi inkişaf mərhələlərində dövlətin 

qarşısında duran məsələlərlə müqayisədə bu işin icrası heç də onlardan asan deyil, 

onun həlli üçün dövlət apparatının tamamilə yenidən qurulmasının və modernlşdiril-

məsini həyata keçirmək lazımdır. Eyni zamanda milli təsərrüfatın dünya təsərrüfatı 

ilə strateji baxımdan qarşılıqlı əlaqəsini təmin edən müxtəlif tənzimetmə istiqamət-

ləri, onların forma, metod və vasitələrinin birləşdirilməsi tələb olunur. Ona görə, 

söyləmək olar ki, dövlətin apardığı tənzimetmə işinə ehtiyac yaxın tarixi dövr 

ərzində qalacaq. Daha doğrusu, burada bəşəriyyətin milli-dövlət mütəşəkkilliyi for-

masının hərdənbir kifayət qədər ağrılı keçən transformasiyası prosesinin baş verməsi 

haqqında fikir söyləmək olar. 

Dünya təcrübəsi göstərir ki, müasir dövlət qərb ölkələri daxil olmaq şərtilə təsərrüfat 

həyatına mütamadi şəkildə müdaxilə edir. Əvvəla bu, müdaxilə milli iqtisadiyyatın 

digərləri ilə müqayisədə maksimal dərəcədə rəqabət aparmağının təmin edilməsi 
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məqsədləri üzündən baş verir. İkincisi - sosial məsələlərin həlli və əhalinin həddən artıq 

sosial baxımdan təbəqələşməsinin yumşaldılması niyyətindən irəli gəlir. Qloballaşma 

dövründə bu məsələlər əvvəlkindən daha böyük aktuallıq kəsb edir və onların həlli daha 

da çətinləşir. Ona görə də, bu mənada tədqiqatçı O.Çerkovets ilə razılaşmaq olar, ki, 

qloballaşma şəraitində milli dövlətin funksiyaları gücləndirilməlidir [5]. 

Bir sıra əcnəbi iqtisadçılar hesab edir ki, dövlətin özünü kənara çəkməsi məhz 

mahiyyət etibarilə qlobal bazarlarda rəqabətin güclənməsi və dünyanın artmış qeyri-

sabitliyi şəraitində səriştəli və düşünülmüş dövlət intervensionizmi siyasəti, yəni 

bazar yönümlü fəal dövlət intervensionizmi – bir çox iqtisadiyyatın müvəffəqiyyət 

qazanmasında mühüm meyyarıdır [6]. 

Buna görə 1997-ci il üzrə Dünya Bankının məruzəsində ("Dəyişən dünyada 

mövcud olan dövlət") əks olunan müddəalar öz aktuallığını qətiyyən itirmir. Həmin 

müddəalara görə - yaxşı hökumət sərvət yox, məhz həyatın tələbidir, effektiv dövlət 

olmadan həm sosial, həm ekoloji davamlı inkişaf mümkün deyil. Məruzənin xüsu-

siyyəti ondan ibarət olmuşdur ki, burada o cümlədən, postsosialist olan bir çox az 

inkişaf etmiş ölkələrin həyatında xüsusilə inkişaf və transformasiya proseslərində 

diqqət ancaq dövlətin fəal rol oynadığına yönəldilmişdi. Dövlət idaretmə apparatı 

tərəfindən aparılan fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi, onun iqtisadiyyata müdaxiləsi me-

xanizmlərinin təkmilləşdirilməsi, fərdi sektor və cəmiyyətin mülki xarakter daşıyan 

təşkilatları ilə mövcud əlaqələrin daha sıx və rasional şəkildə koordinasiyası prob-

lemləri ön plana çəkilmişdir. Bununla yanaşı, qloballaşan dünya təsərrüfatında baş 

verən proseslərin təsiri altında milli dövlətin vəzifə və funksiyalarının yeniləşdiril-

məsi zəruriyyəti xüsusi olaraq qeyd olunur: "Hətta vaxtilə dövlətin layiqincə öz 

vəzifəsini yerinə yetirdiyi nöqtdə, onun qloballaşan dünya iqtisadiyyatının tələblə-

rinə uyğunlaşa bilməməsi təhlükəsi bir çoxlarını narahat edir" [7, s.1]. 

İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin effektivliyinin əsas şərtlərindən biri zəif 

və qeyri-sabit olan dövlət hakimiyyətinin doğulduğu risklərdən, qeyri-müəyyənlik-

dən və idarəetmə yükündən biznesi maksimal dərəcədə azad etməkdir. Hökumətlərin 

hərəkətlərində onların transparentliyinin (aşkarlığının) artırılması, cinayət və kor-

rupsiyanın aradan qaldırılması üçün maksimal dərəcədə səy göstərilməlidir. Milli 

iqtisadiyyatın rəqabət aparması üçün uzunmüddətli şəraitin təmin olunmasında 

dövlətin iştirak etməsi artır, bu - elmi-texniki tərəqqinin stimullaşmasında dövlətin 

rolunun güclənməsində, təsərrüfat və sosial infrastrukturunun yaradılması və qorun-

ması üçün aparılan fəaliyyətdə, yerli iş adamları üçün əlverişli vergi şəraitinin təmin 

olunmasında öz əksini tapır. Xüsusilə inkişaf edən və iqtisadiyyatı transformasiya-

lara məruz qalan ölkələrdə kiçik və orta biznesin dəstəkləndirilməsi işində dövlət 

çox böyük rol oynamalıdır. 

  Qloballaşma proseslərində benəlxalq iqtisadi təşkilatların oynadığı roluna diq-

qət yetirək. Bütün dünyada hal-hazırda təqribən 3 min hökumətlərarası və 20 min-
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dən artıq beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatı fəaliyyət göstərir. Beynəlxalq höku-

mətlərarası iqtisadi təşkilatlar – çoxistiqamətli dövlətlərarası münasibətlər isntitut-

larıdır. Onlar öz iştirakçıları ilə razılaşdırılmış məqsədlərə, səriştəyə, daimi orqan-

lara malik idi. Bu qurumlar həmçinin, nizamnamə, prosedur, üzvlük, qərarların 

qəbul edilməsi və s. daxil edən xüsusi siyasi-təşkilati normalara malik olmuşdur. 

Onlar müxtəlif iqtisadi və siyasi problemlərin həllinə yönəlmiş fəaliyyət göstərirlər. 

Hal-hazırki dövrdə əsas olan beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar İkinci Dünya Müharibə-

sinin sonunda və onun bitməsindən dərhal sonra meydana gəlmiş və sonrakı illərdə 

onların sayı sürətlə artmışdır. Beynəlxalq iqtisadi təşkilatların yaradılmasının əsas 

səbəblərindən biri kimi təsərrüfatçılıq həyatının beynəlmillələşdirilməsini göstərmək 

olar, misal üçün inteqrasiya səciyyəli regionlar birliklərin (Avropa qitəsində Avropa 

Birliyi), regional inkişaf banklarının (Amerikaarası inkişaf bankı, Afrika inkişaf 

bankı, Asiya inkişaf Bankı, Avropa İnkişaf və Rekonstruksiya Bankı) və digər təş-

kilatların yaranması. Dünya təsərrüfatçılıq əlaqələrinin dövlətlərarası tənzimetməsi-

nin inkişafı da bunun mühüm səbəblərindən biridir. Bu istiqamət aşağıda göstərilən 

qurumların fəaliyyətində böyük rol oynayır: Beynəlxalq Valyuta Fondu (BVF), 

Beynəlxalq yenidənqurma və İnkişaf Bankı (BYİB) və Dünya Bankı qrupuna aid 

olan digər institutlar, Ümumdünya Ticarət Təşkilatı (ÜTT), Beynəlxalq Millətlər 

Təşkilatında (BMT) müəssisələr sistemi çərçivəsində yaradılan və fəaliyyət göstərən 

iqtisadi təşkilatlar: İnkişaf Proqramı (BMTİP), Sənaye İnkişafı üzrə Təşkilat 

(YUNİDO), Ticarət və İnkişaf üzrə Konfrans (YUKTAD), Beynəlxalq Əmək Təşki-

latı (BƏT) və d. 

Beynəlxalq təşkilatların yaranması və fəaliyyət göstərməsinin digər daşlıca 

səbəbi ondan ibarətdir ki, siyasi, iqtisadi və sosial həyatın müxtəlif sahələrində 

meydana çıxan və bütün dünya ölkələrinin birgə fəaliyyət göstərməsini tələb edən 

qlobal miqyaslı problemlər mövcuddur: bunlar - insan haqlarına əməl etmək, 

demoqrafik, ekoloji (iqlimin dəyişməsi, su ilə təchizetmə) problemlər, kosmosun 

istifadə edilməsi, dünya iqtisadiyyatının qeyri-sabitliyi və s. Təşkilatların bir çoxu 

bu yaxud digər problemlərin böhran halında kəskinləşməsi zamanı meydana gəlir, 

onların bir qismi öz maraqlarına malik olan yeni ölkə qruplarının dünya səhnəsinə 

çıxması ilə bağlıdır, bu ölkələr – müstəmləkə sisteminin dağılması nəticəsində mey-

dana gəlmiş, inkişaf edən, yaxud keçid iqtisadiyyatına malik olan ölkələrdir.  

Məqsəd və vəzifələrindən asılı olaraq beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar bir neçə qru-

pa bölünür. Birinci qrupa beynəlxalq münasibətlərin ümumi şəkildə tənzim edilmə-

sini həyata keçirdən təşkilatlar daxildir, bu – BVF, Dünya Bankı və ÜTT-r. Müəy-

yən məsələlər üzrə qərar və tövsiyyələr işləyən təşkilatların ikinci qrupa aid edilir 

(misal üçün BMT-nin komitələri, komissiyaları, fondları və proqramları). Məluma-

tın toplanmasını təmin edən və iqtisadiyyatın aktual problemləri üzrə statistik və 

elmi-tədqiqat xarakterli materialları hazırlayan təşkilatlar üçüncü qrupa daxil edilir. 
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Müəyyən təşkilatlar isə yuxarıda sadalanan funksiyaların hamısını yerinə yetirir. 

Qərb tədqiqatçısı X.A.Şreplerin də təklif etdiyi təsnifatda beynəlxalq təşkilatlar 

üç əsas qrupa bölünür: 

1) beynəlxalq kommunikasiya vasitələrinin tənzim edilməsi kimi xüsusi texniki 

məsələlərin həlli ilə məşğul olan inzibati təsisatlar; 

2) beynəlxalq mübahisələr üzrə araşdırma, qərar çıxartma yaxud mübahisə 

iştirakçılarının barışdırılması institutları; 

3) kollektiv təhlükəsizliyin təmin olunması və bir çox məsələlər ətrafında 

əməkdaşlıq aparmağa köməklik göstərən ümumi xarakterə malik olan beynəlxalq 

təşkilatlar. 

Bununla yanaşı, beynəlxalq təşkilatların ümumdünya və regional səviyyələr üzrə 

bölgü mövcuddur. Fəaliyyəti müxtəlif qitələri əhatə edən bütün təşkilatlar birincilərə 

aid edilir (misal üçün BMT-nin təsisatlar sisteminin institutları). İkincilərə isə, misal 

üçün regional inkişaf banklarını aid etmək olar. Bir regionda bir sıra beynəlxalq təş-

kilat fəaliyyət göstərə bilər, onların burada toplanması və fəaliyyət istiqamətləri hə-

min regionda yaşayan ölkələrin tələbatı və sosial-iqtisadi problemləri ilə əlaqədardır. 

Milli valyutaların sabitliyinin təmin edilməsi, ticarətdə maneələrin aradan 

qaldırılması, beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin ən vacib problemləri ilə əlaqədar 

onların öyrənilməsi və ölçü götürülməsi və i.a., - ölkələrarası iqtisadi əməkdaşlıq sa-

həsində fəaliyyət göstərən təşkilatların əsas məqsədini bildirir. Beynəlxalq maliyyə 

institutları beynəlxalq təşkilatları sırasında xüsusi yerə malikdir. Dövlət və region-

ların, onlar arasında əməkdaşlığın inkişaf etməsi problemlərinin beynəlxalq millətü-

stü səivyyədə həll etmək, mürəkkəb və ziddiyyətli xarakterə malk olan dünya təsər-

rüfatının bütövlüyü və sabitliyinin təmin olunması – bu qurumların yaradılmasında 

əsas məqsəddir. Hərtərəfli təhlil nəticəsində beynəlxalq maliyyə təşkilatlarının 

apardığı fəaliyyətinin konkret məqsədlərini fərləndirmək olar: 

 dünya iqtisadiyyatının sabitləşməsi naminə maliyyə, siyasi, intellektual im-

kanların birləşdirilməsi; 

 dünyanın ayrı-ayrı ölkə və regionlarının iqtisadi inkişafına yardım göstəril-

məsi; 

 dünya təsərrüfatının qlobal problemlərinin həll edilməsi, onun inkişafının 

strategiya və taktikasının birgə işlənməsi və koordinasiyası. 

Dünya iqtisadiyyatının inkişafında əhəmiyyətinə görə üç əsas beynəlxalq iqtisadi 

təşkilatın adı çəkilir, bunlar - BVF, Dünya Bankı və ÜTT-r. Onlardan ikisi, yəni – 

BVF, Dünya Bankı hələ 1944-cü ildə keçirilmiş Bretton-Vud konfransında 

yaradılmışdır (onları müvafiq olaraq tez-tez Bretton-Vud institutları kimi təqdim 

edirlər). Ekspertlər dəfələrlə belə bir fikir söyləmişlər ki, 1944-cü ildə həmin 

təşkilatlara verilmiş bu mandat müharibədən sonrakı on il ərzində dünya iqtisadiy-

yatının inkişaf meylləri və şəraitinə tam şəkildə uyğun idi. Eyni zamanda 1960-cı 
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illərdə dünya xəritəsində meydana gəlmiş bir çox inkişaf edən ölkələrin inkişafına 

köməklik göstərilməsi məsələlərini və XX əsrin sonuncu onilliklərində şəxsi kapi-

talın böyük transsərhədlərdən keçirilib ötürülüb keçirilməsi ilə səciyyələnən maliy-

yə-valyuta problemlərini həll etmək işinə BVF və Dünya Bankı tam şəkildə hazır 

olmamışdır. Nə 1970-ci və ondan sonrakı illər ərzində BVF-nun nizamnaməsində 

aparılan düzəlişlər, nə də 1990-cı illərdə bu təşkilatların apardığı siyasətin müəyyən 

dərəcədə təkamülü prinsip etibarilə vəziyyəti dəyişməmişdir. Bretton-Vud qurumla-

rının tənzimetmə imkanları, vasitə və tövsiyyələri hələ ki, məhdud halda mövcud-

dur. Dünya təsərrüfatının beynəlxalq səviyyədə tənzim edilməsində və qloballaşma 

dövründə mövcud olan bazarın qlobal uğursuqluqları kimi son illər ərzində bir 

ölkədən digərinə sürətlə keçən və dünyanın müxtəlif bölgələrində baş verən maliyyə 

böhranlarının neytrallaşdırılmasında onların fəaliyyəti müasir tələblərə tam şəkildə 

cavab vermir. Bir çoxları belə fikir söyləyirlər ki, 1990-cı illərin ortaların da və ikin-

ci yarısında beynəlxalq maliyyə təşkilatları baş vermiş həmin böhranların təbiətini 

düzgün qiymətləndirməmiş və onların əhatə etdiyi ölkələrə operativ şəkildə kömək 

göstərə bilmədikdən sonra böhranlı hallar digər ölkələrdə yayılmağa başlanmışdır. 

Digər bir cəhəti qeyd edək. Müharibədən sonra son 20-30 il ərzində kəskinləşmiş, 

faktiki fasiləsiz davam edən  dünyanın borc böhranı onunla bağlı olan sürətli kredit-

ləşməyə ehtimal edilən tələbatın olması ilə müqayisədə BVF-nun maliyyə ehtiyat-

larının tədricən nisbətən tükənməsi baş verirdi. Ş.Fişerin apardığı hesablamalara görə, 

əgər 1945-ci ildən sonra Fondun maliyyə imkanları dünyanın ən çox inkişaf etmiş 

ölkələrə məxsus olan gəlirin dinamikasına uyğun olaraq artmış olsaydı həmin maliyyə 

indiki zamanla müqayisədə üç dəfə artıq olmalı idi. Onların dünya ticarətinin artım 

templərinə onların uyğun olduğu təqdirdə isə BVF-a məxsus olan ehtiyatları 9 dəfə 

artırmaq, yəni 2,5 trln.dollara qədər çatdırmaq tələb olunardı [8, s.96]. 

Nəticədə BVF və DB-n fəaliyyət və strategiyasında islahatların aparılması və 

onların dünyanın yeni iqtisadi şəraitinə uyğunlaşması zəruriyyəti siyasi simasından 

asılı olmayaraq tədqiqatçıların bir çoxu tərəfindən qəbul olunur. Misal üçün, bu 

məsələyə dair Rusiya tədqiqatçısı A.Elyanov haqlı olaraq qeyd edir ki, "dünya təsər-

rüfat münasibətlərinin inkişafında bazar və tənzimetmə amillərinin birləşməsini 

optimallaşdırmağa və inkişaf edən və keçid iqtisadiyyatına malik olan xeyli sayda 

dövlətin istinad etdiyi əsasları dağıtmağa çalışan qeyri-mütəşəkkil qüvvənin mənfi 

təsirini dəf etməyə yönəlmiş" qlobal səviyyədə digər tənzimetmə "modelindən 

istifadə olunmasını tələb edir"[9, s.13] Refleksivlik nəzəriyyəsini işləyən və ona 

istinad edən C.Soros maliyyə, o cümlədən, qlobal bazarlara immanent şəkildə xas 

olan qeyri-müəyyənlik və qeyri-sabitlik haqqında fikir söyləyir və bununla əlaqədar 

belə nəticəyə gəlir ki, "özünü tənzimetmə mexanizminə tam amilə arxayın 

olmağımıza baxmayaraq maliyyə bazarlarının sabitliyi dövlət institutları tərəfindən 

təmin olunmalıdır" [10, s. 14] BVF-nun ekspertləri isə "yeni beynəlxalq maliyyə 
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memarlığının" yaradılması zəruriyyəti haqqında söhbət açır. 

XX əsrin sonunda Bretton-Vud institutlarının apardıqları fəaliyyətini yüksək 

səmərəliliyi ilə seçilməməsi Amerikanın Miras Fondunun ekspertləri tərəfindən 

təqdim edilmiş göstəricilərdə öz təsdiqini tapır. Onların fikrincə, böhranların baş 

verməsi təhlükəsinin aradan qaldırılması istiqamətində BVF və DB heç kimə ciddi 

köməklik göstərə bilməmişdir. 1986-1997-ci illər ərzində BVF-nun köməklik 

göstərdiyi 54 ölkədə adam başına düşən MMG-nin artımı həmin 12 il ərzində cəmi 

4% təşkil etmişdir. Eyni zamanda kömək almaq məqsədilə BVF-a müraciət etməyən 

ölkələr də həmin müddət ərzində adam başına düşən MMG-n göstəriciləri  24%-ə 

qədər artmşdır. Son 30 il ərzində Dünya Bankı 68 ölkəyə köməklik göstərmiş və 

onların bir çoxu iqtisadi yüksəlik baxımından elə bir ciddi uğur qazana bilməmişdir, 

hər biri orta hesabla 1,4 mlrd.dollar məbləğində yardım almış 20 ölkədə adambaşına 

düşən MMG-in miqdarı 21,7% aşağı düşmüşdür. 

Bu formada qiymətləndirilən nəticələr onunla izah edilir ki, yardımı alan ölkələr 

zəruri dəyişikliklərin aparılması üçün stimullardan əl çəkir, borc verən qurum kimi 

çıxış edən beynəlxalq maliyyə təşkilatların köməyinə arxalanan hökumətlər riskli və 

məsuliyyətsiz iqtisadi siyasətin aparılmasına imkan yaradırdılar. Fonda məxsus və-

saitlərin dağıdılmasına göz yuman BVF-nun ekspertləri tərəfindən verilən tövsiyələr 

islahatların məcburi qəbul etdirilməsinə gətirib çıxardırdı. Bu islahatlar yardım qə-

bul edən ölkələrin hazırki vəziyyətinə və itisadi inkişafın tələblərinə heç də həmişə 

cavab verməmiş və bir çox hallarda onların mövcud olandaxili problemlərini mürək-

kəbləşdirmişdir. 

Beynəlxalq maliyyə təşkilatları tərəfindən ayrılan vəsait ancaq gündəlik büdcə 

kəsirinin ödənilməsinə sərf edildiyi təqdirdə yardım qəbul etməsinin yeganə nəticəsi 

ondan ibarət olmuşdur ki, xarici borc öhdəliklərinin artırılması hesabına bu 

ölkələrdə mövcud olan iqtisadi şərait müvəqqəti olsa belə yaxşılaşmışdır. Onların 

artması ilə borclar üzrə faizin ödənişi və sonrakı ödənişlər zəruriyyəti milli iqti-

sadiyyatların inkişaf imkanlarını məhdudlaşdırırdı. Gündəlik problemlərini müstəqil 

həll edən dövlətlər borc götürməməklə öz iqtisadiyyatını çətinə salmayaraq bir çox 

hallarda daha əlverişli inkişaf imkanlarına malik olmuşlar. 

Son illər ərzində regional dövlətlərarası təşkilatların yaradılmasında sözün 

müəyyən mənasında partlayış baş vermişdir. Burada Şanxay əməkdaşlıq təşkilatının, 

Şərqi Asiya forumunun (Çin, Yaponiya, Cənubi Koreya), Avrasiya iqtisadi birliyinin 

(Rusiya, Belorusiya, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan), Çin və ASEAN ölkələri 

və həmçinin, Yaponiya və Sinqapur arasında yaradılan azad ticarət zonalarının və 

digərlərinin adını çəkmək olar. Belə ki, Çin və ASEAN arasında azad ticarət zonası-

nın yaradılması 10 il ərzində həyata keçirilməlidir. 

Müasir zamanda baş verən inkişafı xas olan digər yeni əlamət artıq fəaliyyətdə 

olan, yaxud yeni yaradılan təşkilatların müxtəlif istiqamət və müxtəlif məqsədli 
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xarakter daşımasının malik olduğuna keçidi ifadə edən meyeltmə – müasir inkişafın 

digər yeni cəhətlərindən biridir. Məsələn, diskussiyaların  predmeti ancaq iqtisadi 

məsələləsi olan əvvəlki illərdən fərqli olaraq 2001-ci ildə Asiya-Sakit okean iqtisadi 

əməkdaşlıq forumu (ASİƏ) tərəfindən keçirilmiş sammitdə beynəlxalq terrorizmə 

müqafimət göstərmək haqqında böyük siyasi məsələ ilk dəfə müzakirə edilmişdir. 

Bu yeniliyin baş verən hadisələrə reaksiyanın verildməsi yaxud sabit xarakterə malik 

olmasının araşdırılması vacib əhəmiyyət kəsb edir.  

 

Nəticə 

Belə qənaətə gəlmək olar ki, qloballaşmanın hərəkətverici qüvvələri qlobal pro-

seslərin daha konkret amillərin təcəssüm edir. Dünya iqtisadiyyatında qloballaşma 

proseslərinin yaranması və təkamülünə təsir göstərən əsas amillər srasında aşağıda-

kıları göstərmək mümkündür: 

 ölkələr arasında iqtisadi qarşılıqlı asılılığın kəskin şəkildə güclənməsi; dünya 

birliyindən tam şəkildə təcrid olunmaq və inkişafında tənəzzülə uğramaq təhlükəsi 

olmadan heç bir ölkə hal-hazırda dünya iqtisadiyyatından kənarda qala bilməz; son 

zamanlar praktik olaraq bütün dünya ölkələrində iqtisadiyyatın açıqlıq səviyyəsi 

sürətlə artır; kapitalın ölkələrarası hərəkəti və beynəlxalq ticarətin artması  sayəsində 

dünyanın iqtisadi məkanı çərçivəsində baş verən proseslərin milli iqtisadiyatlara 

təsir etməsi daha intensiv şəkildə özünü birüzə verir. 

 aqrar-xammal məhsulları ilə mübadilənin beynəlxalq ticarət çərçivəsində 

sıxışdırılması və hazır məhsullar ilə ölkələrarası mübadilə payının artması zamanı 

beynəlxalq əmək bölgüsünün yeni keyfiyyət halının formalaşması; bir sahə daxilin-

də aparılan ticarətin əhəmiyyəti artır; 

 dünya maliyyə bazarının milli seqmentləri arasında əlaqələrin güclənməsi və 

daha da inteqrasiyalı qlobal maliyyə bazarının formalaşması; 

 müxtəlif ölkələrdə yerləşən və ərazi cəhətdən bir-birindən ayrılmış təsərrüfat 

həyatının fərdi və ictimai subyektləri arasında daimi əlaqənin saxlanması üçün şərait 

yaradan informasiya və telekommunikasiya inqilabı; 

 rəqabət aparmaq üçün yerli üstünlüklərin daha da səmərəli istifadəsinə nail 

olmağa gətirib çıxardan bütün dünyada istehsal və digər bölmə və filialların 

yerləşdirilməsi böyük texnoloji və maliyyə imkanlarına malik olan transmilli 

korporasiyaların fəaliyyət dairəsini qlobal şəkildə genişləndirmişdir; 

 inkişaf edən və keçid iqtisadiyyatına malik olan ölkələrin beynəlxalq miqyasda 

kreditlərin verilməsi, sərmayə qoyulması və əmək miqrasiyası proseslərinə və 

beynəlxalq ticarətə cəlb olunma səviyyəsinin artması; 

 dünya iqtisadiyyatı subyektlərinin strukturunun mürəkkəbləşməsi, yəni, milli 

dövlət və özünün fəaliyyət dairəsinə görə əsasən milli kompaniyalarla yanaşı, bütün 

dünyada TMK və TMB-lər, beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar, regional təşkilatlar, o 
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cümlədən, inteqrasiya birlikləri və eyni zamanda qeyri-dövlət təşkilatları, iri şəhərlər 

və hətta ayrı-ayrı insanlar da fəallıq nümunəsi göstərir. 
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Xülasə 

Tədqiqatın əsas məqsədi sahibkarlığın inkişafının insan potensialına təsirini öyrən-

məkdən ibarətdir. Bunun üçün ölkəmizdə sahibkarlığın formalaşması və inkişaf 

tendensiyası analitik ümumiləşdirilmişdir. Tədqiqat nəticəsində müəyyən edilmişdir 

ki, ölkədə sahibkarlığın inkişafı istiqamətində atılan önəmli addımlar, sağlam biznes 

mühitinin daha da əlverişli olması üçün yaradılan real şərait bütün istiqamətlərdə 

olduğu kimi, sosial-iqtisadi sahədə də yüksək nəticələrin  əldə edilməsinə şərait 

yaratmışdır. Tədqiqat işi əsaslı və sistemli təhlil üsulları əsasında yerinə yetirilmiş-

dir. Tədqiqatın elmi yeniliyi və orijinallığı: maliyyə mənbələrinin əlçatan olmasını 

təmin etmək üçün ilk növbədə sahibkarlara dövlət dəstəyi proqramında bir sıra 

struktur dəyişikliyi edilərək fondu daha işlək və şəffaf hala gətirmək vacibdir. 
 

Açar sözlər: sahibkarlıq, iqtisadi inkişaf, insan potensialı, innovasiya, iqtisadi mühit. 

JEL Classification Codes: 
 

STUDY OF BUSINESS DEVELOPMENT IN AZERBAIJAN REPUBLIC 

FOR HUMAN POTENTIAL 
 

Abstract 

The main objective of the study to examine the effects on the human capacity 

development of entrepreneurship in Azerbaijan. To do this analytically summarizes 

trends in the formation and development of entrepreneurship in our country. As a 

result of the study, it was found that taken in the direction of the development of 

entrepreneurship in the country, important steps, the real conditions created for more 

favorable healthy business environment, as well as in all directions, created the 

conditions for the achievement of good results and the socio-economic area. The 

research work was carried out on the basis of a thorough and systematic methods of 

analysis. Novelty and originality of research: to ensure the availability of financial 

resources in the first place, bringing in a more efficient and transparent form of 

funds allocated in the program of state support to entrepreneurs, through a series of 

structural changes in the program. 
 

Keywords: entrepreneurship, economic development, human capital, innovation, 

and economic environment. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

НА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ 

                                                Резюме 

Основная цель исследования в изучении влияния на человеческий потенциал 

развития предпринимательства в Азербайджанской Республике. Для этого ана-

литически обобщены тенденции формирования и развития предприниматель-

ства в нашей стране. В результате исследования, было установлено, что пред-

принятые, в направлении развития предпринимательства в стране, важные ша-

ги, реальные условия, созданные для более благоприятной здоровой бизнес-

среды, также как и по всем направлениям,  создали условия для достижения 

высоких результатов и в социально-экономической сфере.  Исследовательская  

работа была выполнена на основе методов основательного и системного ана-

лиза. Научная новизна и оригинальность исследования: для обеспечения 

доступности финансовых источников, в первую очередь,  приведение в более 

эффективную и прозрачную форму фонда, выделенного в  программе государ-

ственной поддержки предпринимателям,  путем ряда структурных изменений 

в этой программе.  

Ключевые слова: предпринимательство, экономическое развитие, человечес-

кий потенциал, инновация, экономическая среда.  

GiriĢ. Əsası ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş iqtisadi 

islahatların, özəlləşdirmə siyasətinin başlıca məqsədi bazar iqtisadiyyatına keçidin 

şərtlərindən olan özəl bölmənin yaradılması, sahibkarlığın formalaşdırılması ilə yeni iş 

yerlərinin açılması idi. Bu siyasəti daha geniş və əhatəli davam etdirməklə iqtisadiyyatın 

liberallaşmasını və çoxşaxəli istiqamət üzrə inkişafını təmin etmiş Prezident İlham 

Əliyev sahibkarlığın inkişafı istiqamətində güclü siyasi iradə nümayiş etdirir. 

Ölkə iqtisadiyyatının inkişafı bir sıra beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən hazırla-

nan hesabatlarda da öz müsbət əksini tapmışdır. Belə ki, ―Qlobal Rəqabətlilik 

Hesabatı‖na əsasən Azərbaycan MDB ölkələri arasında 1-ci yerdə olmuşdur. Son 

hesabatda ölkəmiz 144 ölkə arasında 38-ci yerə yüksəlmişdir. Hesabatda əks etdiril-

miş bəzi göstəricilər üzrə isə xüsusilə yaxşı nəticələr əldə edilmişdir. Belə ki, 

―makroiqtisadi sabitlik‖ göstəricisi üzrə ölkəmiz dünya sıralamasında 9-cu, ―əmək 

bazarının səmərəliliyi‖ göstəricisi üzrə isə 33-cü olmuşdur. 

Son ―Doing Business‖ hesabatında isə ölkəmiz 189 ölkə arasında 80-ci olmuş-

dur. Hesabatın aparıldığı 10 göstəricidən 4-ü üzrə Azərbaycan dünya ölkələrinin 

sıralamasında ―ilk 35‖-liyə daxil olmuşdur. Belə ki, ―biznesə başlamaq‖ göstəricisi 
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üzrə ölkəmiz dünyada 12-ci, ―əmlakın qeydiyyatı‖ göstəricisi üzrə 10-cu, ―müqa-

vilələrin icrası‖ göstəricisi üzrə 31-ci, ―vergilərin ödənməsi‖ göstəricisi üzrə isə 33-

cü yerə layiq görülmüşdür. 

Bununla yanaşı, Azərbaycan iqtisadiyyatının vəziyyəti beynəlxalq reytinq 

agentlikləri tərəfindən də yüksək qiymətləndirilmişdir. Belə ki, ―Moody‘s‖ Beynəl-

xalq Reytinq Agentliyi Azərbaycanın uzunmüddətli kredit reytinqi üzrə proqnozu 

sabit kimi qiymətləndirilmişdir. 

―Standart & Poor‘s‖ Reytinq Agentliyi Azərbaycanın xarici və daxili valyutada 

uzunmüddətli suveren kredit reytinqini bir daha ―BBB-― səviyyəsində təsdiq etmişdir. 

Eyni zamanda, ―Fitch Ratings‖ Agentliyi Azərbaycanın yerli və xarici valyuta-

da uzunmüddətli suveren investisiya reytinqini ―sabit‖ proqnozu ilə ―BBB-― səviy-

yəsində saxlamışdır. 
 

Sahibkarlığın inkiĢafında pozitiv meyllər. Ölkə iqtisadiyyatında və onun 

əsasını təşkil edən sahibkarlığın inkişafı sahəsində müşahidə edilən pozitiv meyllər 

iqtisadiyyatın daha da şaxələnərək genişlənməsinə imkan yaradır. Ötən illər ərzində 

həyata keçirilmiş tədbirlər nəticəsində özəl sektorun payı Ümumi Daxili Məhsulun 

həcmində 81,9% təşkil etmiş, məşğulluqda payı 74,3 %-ə, vergi daxilolmalarında 

70,4%-ə çatmışdır. Kənd təsərrüfatı, sənaye, tikinti, ticarət, nəqliyyat, rabitə kimi 

istehsal və xidmət sahələrində qeyri-dövlət bölməsinin payı 70,0- 99,8% arasında 

olmuşdur. 

2014-cü ildə ölkədə müəssisə və təşkilatların sayı artmaqda davam etmiş və 

9130 yeni müəssisə dövlət qeydiyyatından keçmişdir. 2014-cü il ərzində müəssisələ-

rin sayı 9,9 faiz artaraq, 2015-ci il yanvarın 1-i vəziyyətinə 94563 vahid olmuşdur. 

Hesabat dövründə müəssisələrin 53,4 faizi Bakıda, 46.6 faizi digər bölgələrdə 

fəaliyyət göstərmişdir. 

2014-cü ildə hüquqi şəxs yaratmadan fərdi sahibkarlıq formasında fəaliyyət 

göstərən fiziki şəxslərin sayı 519860 vahidə çatmışdır. Hüquqi şəxs yaratmadan 

sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslərin əsas hissəsi Bakıda (34,3 faiz), 

qalan hissəsi isə digər iqtisadi rayonlarında qeydiyyata alınmışdır. 

Ölkədə sahibkarların ümumi bölgüsünə görə onların 15,5 faizini hüquqi şəxslər, 

84,5 faizini isə fiziki şəxslər təşkil edir. Fiziki şəxslərin əsas hissəsi ticarət, 

nəqliyyat, xidmət və kənd təsərrüfatı sahələrində fəaliyyət göstərmişdir. 

 MəĢğulluq və iĢsizlik. 2014-cü il dekabrın 1-i vəziyyətinə muzdla işləyənlərin 

sayı 1507,7 min nəfər, o cümlədən iqtisadiyyatın dövlət bölməsində 883,7 min 

nəfər, qeyri-dövlət bölməsində isə 624,0 min nəfər təşkil etmişdir. İqtisadiyyatın 

neft sektorunda 36,4 min nəfər, qeyri-neft sektorunda isə 1471,3 min nəfər 

çalışmışdır. Muzdla işləyənlərin tərkibində qeyri-kənd təsərrüfatı sahəsində əmək 

fəaliyyəti ilə məşğul olanlar 1463,4 min nəfər təşkil etmişdir. 
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Müəssisə və təşkilatlarda muzdla çalışan işçilərin 22,1 faizi məhsul istehsalı 

sahələrində, onlardan 6,8 faizi tikintidə, 6,2 faizi emal sənayesində, 3,0 faizi kənd 

təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq sahəsində, 2,4 faizi mədənçıxarma 

sənayesində, 2,0 faizi elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və 

təchizatı sahəsində, 1,7 faizi su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı sahə-

sində məşğul olmuşdur. 

Xidmət sahəsində çalışanların 22,5 faizi təhsil, 18,8 faizi ticarət; nəqliyyat vasi-

tələrinin təmiri, 8,7 faizi əhaliyə səhiyyə və sosial xidmətlərin göstərilməsi, 6,7 faizi 

dövlət idarəetməsi və müdafiə, sosial təminat, 4,9 faizi nəqliyyat və anbar təsərrüfatı, 

3,8 faizi istirahət, əyləncə və incəsənət sahəsində fəaliyyət, 3,8 faizi peşə, elmi və 

texniki fəaliyyət, 2,0 faizi maliyyə və sığorta fəaliyyəti, 1,8 faizi informasiya və rabitə, 

1,6 faizi inzibati və yardımçı xidmətlərin göstərilməsi, 1,4 faizi turistlərin 

yerləşdirilməsi və ictimai iaşə, 1,1 faizi digər sahələrdə xidmətlərin göstərilməsi və 0,8 

faizi daşınmaz əmlakla əlaqədar əməliyyatlar sahələrində cəmlənmişdir. 

2015-ci il yanvarın 1-i vəziyyətinə məşğulluq xidməti orqanları tərəfindən ölkə üz-

rə rəsmi işsiz statusu verilmiş şəxslərin sayı 28,7 min nəfər olmuş, onların 39,4 faizini 

qadınlar təşkil etmişdir. İşsizliyə görə müavinətin orta məbləği 289,2 manat olmuşdur. 

Qadın sahibkarlara verilmiĢ dövlətin güzəĢtli kreditləri. Müasir mərhələdə 

respublikada qadınların iqtisadi sferada öz potensiallarını artırması üçün müxtəlif 

həvəsləndirici və təşviqedici tədbirlər görülür. Qadınların biznes sahələri yaratması 

üçün güzəştli kreditlərin verilməsi, evdar qadınların sahibkarlığa cəlb olunması da 

bu tədbirlərdəndir. Eyni zamanda, respublikanın ucqar və dağlıq regionlarında, 

məcburi köçkünlərin sıx məskunlaşdığı ərazilərdə yaşayan qadınların özəl biznes və 

aqrar təsərrüfatlarını yaratması üçün də tədbirlər həyata keçirilir. Bunun nəticəsidir 

ki, son illərdə qadın sahibkarların sayının artdığı müşahidə olunur. 

Sahibkarlıq fəaliyyətinin və kiçik biznesin inkişafının yeni iş yerlərinin yaradıl-

ması, işsizliyin azaldılması və məşğulluğun təmin edilməsi sahəsində səmərəli vasitə 

olduğunu nəzərə alsaq, mövcud və potensial qadın sahibkarların inkişaf proseslərin-

dən kənarda qalmadığı təmin edilir. Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun vasitəsilə 

2014-cü il ərzində 703 qadın sahibkara 9.3 milyon manat dövlətin güzəştli kreditləri 

verilmişdir. Verilmiş güzəştli kreditlər hesabına 1377 yeni iş yerinin yaradılması 

imkanı yaranmışdır. 

Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu regionlarda və Bakı şəhərinin qəsəbələrində 

―Sahibkarlığın güzəştli kreditləşdirilməsi məsələləri‖nə dair işgüzar forumlar 

çərçivəsində qadınların sahibkarlıq fəaliyyətinə cəlb olunması və xüsusilə evdar 

qadınların məşğulluğunun təmin edilməsi məqsədi ilə xalçaçılıq, tikişçilik və digər 

daha çox qadın əməyinə ehtiyac duyulan sahələrdə nümunəvi inestisiya layihələri 

hazırlayır və onlara təqdim edir. Bu istiqamətdə təşviqat işlərinin aparılması öz 
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səmərəsini verməklə yanaşı, qadınların bizneslə məşğul olmaq sahəsində lazımi bilik 

və informasiyanı əldə etmələrinə geniş imkanlar açır. 

2014-cü il martın 17-də Bakı Biznes Mərkəzində İqtisadiyyat və Sənaye 

Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə qadınların sahibkarlıq fəaliyyətinə cəlb olunmasının 

stimullaşdırılmasına dair tədbir keçirilmişdir. Tədbirin keçirilməsində əsas məqsəd 

qadınların sahibkarlıq fəaliyyətinə cəlb olunmasının stimullaşdırılması, dövlətin gü-

zəştli kreditlərindən istifadə imkanlarının təşviq edilməsi, güzəştli kreditlərin 

verilməsi mexanizmi və nümunəvi investisiya layihələri barədə təqdimatların keçi-

rilməsi olmuşdur. 

Hazırda qadınlar iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində çalışırlar və əldə olunan 

iqtisadi uğurlara öz töhfələrini verirlər. Qadınların iqtisadi sahədə fəallığının daha da 

artırılması üçün həvəsləndirici və təşviqedici tədbirlər görülür. Onların sahibkarlıq 

fəaliyyətinə cəlb olunması üçün müxtəlif treninqlərin təşkil olunması, biznes 

sahələri yaratması üçün güzəştli kreditlərin verilməsi, evdar qadınların sahibkarlığa 

cəlb olunması da bu tədbirlərdəndir. 

Sahibkarlığın inkiĢafına dövlət dəstəyi. Dövlət proqramlarının yerinə yetiril-

məsi ilə özəl sektora dövlət dəstəyi artırılmış, ölkə iqtisadiyyatının neft amilindən 

asılılığının azaldılması məqsədilə yeni istehsal sahələri yaradılmış işsizliyin azaldıl-

ması, əhalinin sosial müdafiəsinin daha da gücləndirilməsi təmin edilmişdir. Daxili 

bazarımızın yerli xammallarla təmin edilməsi, yeni istehsal sahələrinin yaradılması, iş 

yerlərinin açılması, hazırda 6 faiz olan yoxsulluq səviyyəsinin aşağı salınması, 5,2 faiz 

olan işsizliyin minimuma endirilməsi başlıca vəzifə kimi diqqətdə saxlanılır. 

Bölgələrdə və iri yaşayış yerlərində sahibkarlığın inkişafına bütünlükdə ölkə 

iqtisadiyyatının yüksəlişi irihəcmli istehsal gücünə malik sənaye müəssisələrinin 

yaradılması, iş adamlarına maddi, mənəvi, hüquqi dəstəyin verilməsi kiçik və orta 

sahibkarlığın güclənməsi üçün başlıca amildir.  

Son illərdə Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən iş adamlarına 1 milyard 

200 milyon manat güzəştli kredit verilmişdir. ÜDM-də 83 faiz payı olan sahibkarlığın 

inkişafı, bazar iqtisadiyyatı yolu ilə inkişaf edən Azərbaycan üçün bu göstərici 

düşünülmüş siyasətin uğurlu, məntiqi nəticəsidir. Ötən il  2419 sahibkarlıq subyektinə 

biznes fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün 218 milyon manat güzəştli kredit verilmişdir ki, 

bunun 128 manatı iş adamları tərəfindən qaytarılmış vəsait hesabına olmuşdur. 

Kreditlərin əsas hissəsi- 68 faizi aqrar sektorun, 32 faizi isə sənaye və turizmin 

inkişafına yönəldilmişdir. Nəticə olaraq 2012-ci ildə iqtisadiyyatın inkişafına yönəldil-

miş investisiyaların həcmi 22,1 milyard ABŞ dolları təşkil etmişdir. Onun 13,3 milyardı 

daxili, 8,8 milyard dolları isə investorların vəsaiti olmuşdur. Düşünülmüş siyasətin 

nəticəsidir ki, ötən il qeyri-neft sektoru 9,7 faiz, kənd təsərrüfatı 6 faiz artmışdır. 

―Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış‖ İnkişaf Konsepsiyasında qeyd olunduğu kimi 
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başlıca məqsəd Azərbaycan məhsullarının dünya bazarlarına çıxarılması imkanlarından 

maksimum yararlanmaq, ixracyönümlü məhsul istehsalına diqqəti artırmaqdır. 

Bu inkişafa nail olmaq üçün artıq baza formalaşıb. İstehsal prosesi üçün əsas 

amil olan enerji ilə təchizat təmin edilib. Son illərdə 1500 meqavat gücündə yeni 

elektrik stansiyaları inşa olunub. Nəhəng infrastruktur layihəsi olan Taxtakörpü su 

anbarının tikintisi başa çatdıqdan sonra 10 minlərlə hektar əkin sahəsinin 

suvarılması mümkün olacaq. Bu layihəyə daxil olan 25 meqavat gücündə elektrik 

stansiyası da inşa ediləcək. Bölgələrin qazlaşdırılması 90 faizə çatdırılacaq. 2035-ci 

ilədək əhalinin dayanıqlı, keyfiyyətli içməli su ilə təminatı üçün ciddi addımlar 

atılır. Əhalinin, xüsusilə ərzağa olan ehtiyacı tamamilə yerli məhsullar hesabına 

ödənilir. Bu sahədə elə bir ciddi problem yoxdur. Demək olar ki,  bazarımızı yerli 

potensial hesabına təmin edən, sahibkarların, fermerlərin istehsal etdikləri yerli məh-

sullar keyfiyyət baxımından da idxal olunan malları qabaqlayır. 

Belə ki, əhalinin ət və ət məhsulları, süd və süd məhsulları, meyvə-tərəvəz məh-

sulları ilə təminatı 90 faiz təşkil edir. Azərbaycan özünü əsas ərzaq məhsulları ilə 

100 faiz təmin etsi  üçün yeni texnologiyalar tətbiq olunmalı, bütün proseslər komp-

leks həllini tapmalı, sahibkarlara dəstək artırılmalı, qanunsuz müdaxilələrin qarşısı 

alınmalıdır.  

Son illərdə artan iqtisadi imkanlarımız nəzərə alınaraq sənaye, tikinti sahəsində 

ən çox ehtiyac duyulan inşaat materiallarının da daxili mənbələr hesabına ödənil-

məsi başlıca hədəf kimi müəyyənləşdirilir. 

Ölkə daxilində istehsal olunan malların xarici bazarlara yol açması, rəqabət 

qabiliyyətli, beynəlxalq standartlara layiq görülmüş məhsul istehsalının artırılması 

başlıca hədəf götürülməklə bu sahədə həyata keçirilən  investisiya proqramına 

uyğun layihələrin həyata keçirilməsi başlıca şərtdir. Təsadüfi deyil ki, Dünya 

İqtisadi Forumunun hesabatlarında Azərbaycan rəqabətqabiliyyətli məhsul 

istehsalına görə 46-cı, MDB-də birinci yeri tutur. 

Ölkəmizdə biznes mühitinin daha da yaxşılaşması üçün dövlət dəstəyinin 

artırılması, təkmil hüquqi bazanın formalaşması Dövlət proqramlarına uyğun bölgələrdə 

istifadəyə verilən fabrik və zavodlarda, emal müəssisələrində ən müasir texnologiyaların 

tətbiqi, istehsal olunan məhsullara xarici bazarlarda tələbatın artması göstərir ki, dünya 

iqtisadiyyatının ayrılmaz parçası olan Azərbaycan iqtisadiyyatı dinamik inkişaf yolunda 

inamla irəliləyir, sənayeləşmə proqramının həyata keçirilməsi istiqamətində önəmli 

addımlar atılır. Fəaliyyətini genişləndirən Sumqayıt Texnoparkında olduğu kimi 

Balaxanıda, Gəncədə də eyni profilli müəssisələrin açılması, aqrar sahəni azot gübrəsi 

ilə təmin edəcək zavodun inşası, Sumqayıt Kimya Parkının yaradılması başlıca 

hədəflərdəndir. Ölkədə metallurgiya sənayesinin inkişafı üçün Daşkəsəndə mövcud olan 

zəngin filiz yataqlarından səmərəli istifadə, 50 min ton yüksək keyfiyyətli məhsul 
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istehsal edən Gəncə aliminium zavodunun işə başlaması ilə bu qiymətli metala olan 

tələbat da daxili imkanlar hesabına ödənilir.  

―Hazırda ölkəmizdə istehsal olunan sement daxili tələbatın 44 faizini təmin 

edir. Gələn il sementə tələbat 75, 2015-cü ildə 125 faiz olacaqdır. Buna görə də 

Azərbaycanda yeni sement zavodlarının tikilməsi Dövlət proqramlarında da nəzərdə 

tutulur. ―İndi sement bazarları üçün mübarizə gedir.  

Əhalinin məşğulluq səviyyəsinin artmasında önəmli rola malik, 500-dən artıq iş 

yeri olan müəssisə Cənubi Qafqaz regionunun sement sənayesində yeni dövrün 

başlanğıc mərhələsi hesab edilir.  

Ekoloji təhlükəsizliyin təminatı üçün Avropada geniş yayılan və tətbiq olunan 

quru üsulla sement istehsalının yanacaq sərfiyyatı və ətraf mühitə təsiri baxımından 

sərfəli olduğundan müəssisədə istehsal prosesləri yeni texnologiyalar, beynəlxalq 

standartlar səviyyəsində qurulmuşdur.  

Müəssisənin tam gücü ilə işləməsi nəticəsində sement istehsalı 30 faiz artaraq 

1,3 milyon tondan 1,7 milyon tona, klinker istehsalı isə 1,24 tona çatdırılacaq. 

―Holcim-Azərbaycan‖ yeni sement zavodunun istifadəyə verilməsi Azərbaycan 

-İsveçrə dostluğunun rəmzi olmaqla ölkəmizin etibarlı investor kimi tanınmasını bir 

daha təsdiqləyir.  

Bir neçə il bundan əvvəl ölkədə sənayeləşmə proqramının perspektivlərindən 

söz açılanda ilk növbədə xarici bazarlarda təmsil oluna biləcək səviyyədə istehsal 

sahələrinin yaradılması başlıca hədəf kimi nəzərdə tutulurdu. Son illərdə ölkə miq-

yasında istifadəyə verilən emal müəssisələri kimi tikinti materiallarının istehsalı ilə 

məşğul olan iri şirkət və müəssisələrin açılması da proqram əsasında həyata keçirilən 

layihələrdəndir. Naxçıvanda istehsal gücü 300 min ton olan sement zavodunun 

istifadəyə verilməsi də daha çox ehtiyac duyulan bu tikinti materialına tələbatın 

ödənilməsinə doğru atılan addımdır. 1 milyon ton sement istehsal edəcək Ağstafa 

zavodu isə istifadəyə hazırdır. Qaradağ rayonunda əlavə olaraq 2 milyon ton gücün-

də sement zavodunun inşası ilə Azərbaycan bu sahədə ixrac imkanlarını genişləndi-

rəcək. ―Qarşıda metallurgiya sənayesinin dirçəldilməsi məsələləri dayanır.  

Sahibkarlığın inkiĢafı iqtisadiyyatın və insan kapitalının formalaĢmasına 

və  inkiĢafına verilən böyük töhfədir. Dünyanın ən sürətlə inkişaf edən ölkələrin-

dən biri olan Azərbaycanda sahibkarlığın inkişafına dövlət tərəfindən göstərilən 

diqqət və qayğı gözəl biznes mühitinin yaradılması üçün çox yaxşı imkanlar açmış-

dır. Ölkədə iqtisadi siyasətin prioritet istiqamətlərindən olan sahibkarlığın inkişafı 

istiqamətində ardıcıl olaraq dövlət-sahibkar münasibətlərinin inkişaf etdirilməsi, bu 

sahəyə dövlət dəstəyi mexanizmlərinin genişləndirilməsi, biznes mühitinə dair 

qanunvericiliyin və inzibati prosedurların təkmilləşdirilməsi, maarifləndirmə və bir 

sıra kompleks tədbirlər həyata keçirilir. 
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 Azərbaycanda yaşayıb fəaliyyət göstərən xarici iş adamları kimi, biz, əksər 

dünya ölkələrində hökm sürən maliyyə böhranının Azərbaycanın iqtisadi və siyasi 

sabitliyinə heç bir təsir göstərmədiyini maraqla izləyirik. Şübhəsiz, ölkənin sabitliyi-

nin etibarlı əllərdə olması, Azərbaycan iqtisadiyyatının və siyasi sisteminin yaxşı 

idarə olunması dünyanı bürüyən maliyyə böhranından yan keçməyə imkan verib.  

 Azərbaycanda inkişafa təkan verən əsas amillərdən biri də ölkədə sahibkarlığın 

inkişafına yönəldilən diqqət və sahibkara göstərilən qayğıdır. Bu sahədə də ulu 

öndər Heydər Əliyev tərəfindən çox möhkəm təməl yaradılmışdır. Dövlətin qayğısı-

nı həm yerli, həm də xarici iş adamları əyani hiss edirlər. Ölkədə siyasi sabitliyin 

qarantına çevrilən sahibkarlar təbəqəsinin fəaliyyətinə geniş imkanların yaradılması, 

iqtisadiyyatın inkişafında onların geniş potensialından maksimum istifadə edilməsi 

vacib sayılır. Azərbaycanda müasir sahibkarlığın inkişafı bilavasitə 1993-cü ilin 

ortalarından başlamışdır. Həmin dövrdə ulu öndər Heydər Əliyev demokratik həyat 

tərzinin diktə etdiyi gerçəklik kimi bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinə sadiq qalaraq 

Azərbaycanın yeni dövr üçün prioritetlərini müəyyənləşdirmiş və ölkənin iqtisadi 

siyasətinin təməlini qoyulması istiqamətində bir sıra böyük işlər görmüşdür. Yüksək 

rəqabətliliyi, istehlakçı tələbatına tez uyğunlaşması,  çevikliyi, yeniliyi, istehsalatda 

və müəssisələrin idarə edilməsində yeni üsulların, müasir texnologiyaların istifadəsi-

nə meyil etməsi ilə səciyyələn sahibkarlığın inkişafını təmin edən faktorlar Azərbay-

canda çoxkomponentlidir. Ölkədə infrastruktur yüksək tələblərə cavab verəcək sə-

viyyədə yenidən qurulur,  müasir standartlar əsasında yollar çəkilir, fasiləsiz enerji, 

bir sıra rekonstruksiya tədbirləri və digər quruculuq işləri sahibkarların daha geniş 

fəaliyyətinə imkan yaradır.  

Ölkədə sahibkarlığın inkişafı istiqamətində atılan önəmli addımlar, sağlam biz-

nes mühitinin daha da əlverişli olması üçün yaradılan real şərait bütün istiqamətlərdə 

olduğu kimi, sosial-iqtisadi sahədə də yüksək nəticələrin  əldə edilməsinə şərait 

yaratmışdır. Özəl sektorun inkişafı ilə bağlı dövlət başçısının verdiyi fərman və 

sərəncamların hər biri sahibkarlığın genişləndirilməsində mühüm bir addıma çe-

vrilir. Azərbaycan Prezidentinin 1997-ci il fərmanı ilə təsdiq edilmiş ―Azərbaycan 

Respublikasında kiçik və orta sahibkarlığa dövlət köməyi proqramı‖ tətbiq edilməyə 

başlanmışdır. Bu proqramda qeyd edildiyi kimi Azərbaycan Respublikası Sahib-

karlığına Kömək Milli Fondu, Kiçik və Orta Sahibkarlığın İnkişafı Agentliyi və ra-

yonlarda sahibkarlığın inkişafı mərkəzləri  yaradılmışdır. Dövlət tərəfindən Sahib-

karlığa Kömək Milli Fondunun fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsinə və genişləndiril-

məsinə xüsusi önəm verilir və bu diqqətin nəticəsidir ki, son illərdə fondun işini 

tənzimləyən normativ-hüquqi aktlara edilən dəyişikliklər nəticəsində onun təkmil 

fəaliyyət mexanizmi formalaşdırılmış və dövlət büdcəsindən güzəştli kreditlərin 

verilməsinə ayrılan vəsaitlərin həcmi artırılmışdır. Azərbaycanda özəl bölmənin 
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inkişafında, sahibkarlığa dövlət maliyyə dəstəyinin gücləndirilməsində Sahibkarlığa 

Kömək Milli Fondunun işinin səmərəli təşkili xüsusilə əhəmiyyətlidir. 

Ümumiyyətlə, Azərbaycanda sahibkarlıq mühitinin formalaşması üçün vacib olan 

―Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında‖, ―Müəssisələr haqqında‖, ―Səhmdar cəmiyyətləri 

haqqında‖, ―Haqsız rəqabət haqqında‖, ―Əmək birjası haqqında‖, ―Lizinq kompaniya-

ları haqqında" qanunlar və bazar iqtisadiyyatının  hüquqi mexanizminin qurulmasını 

təmin edən digər qanunlar qəbul olunmuşdur. 

Sahibkarlığın inkişafı Azərbaycan iqtisadiyyatının neft sektorundan asılılığının 

azalması, yeni istehsal müəssisələrinin istifadəyə verilməsi və sair sosialyönümlü 

problemlərin həlli üçün geniş imkanlar açmışdır. Qeyri-neft sektorunun inkişaf 

etdirilməsində sahibkarlığın rolu böyükdür. Təsadüfi deyil ki, dövlətin iqtisadi 

siyasətinin başlıca istiqamətlərindən biri məhz özəl sektorun hərtərəfli dəstəklənmə-

si, onun daha da genişlənməsi üçün əlverişli mühitin yaradılması, bu sahədə müxtə-

lif yardım və təşviq mexanizmlərinin tətbiq edilməsidir. 

Yüzlərlə rəqabətqabiliyyətli məhsul istehsal edən müəssisələrin yaradılması, 

çoxminli sahibkarlar sinfinin formalaşması məhz biznes və investisiya mühitinin 

davamlı olaraq yaxşılaşdırılması, yerli və xarici investisiyaların, müasir texnologiya-

ların, idarəetmə təcrübəsinin cəlb edilməsi nəticəsində mümkün olmuşdur. Sahibkar-

lığı stimullaşdıran əsas amillər - güzəştli kreditlər, fermerlərə subsidiyaların ayrılma-

sı, texnikanın lizinq yolu ilə verilməsi və sairə bir daha sübut edir ki, ölkənin seçdiyi 

yol bazar iqtisadiyyatı, liberal iqtisadiyyat yoludur. Bütün bunlar imkan verir ki, 

Azərbaycan məhsullarının xarici bazarlara ixracı daha da artsın, işsizliyin səviyyəsi 

minimuma endirilsin. 

Şübhəsiz, sahibkarlığa dəstək ölkənin uğurlu inkişafını təmin edir. Dövlət baş-

çısı daim sahibkarlarla görüşür, müəssisələrin açılışlarında iştirak edir, hər bir yerdə 

yerli icra orqanlarının rəhbərləri, icra başçıları, vəzifəli şəxslərə sahibkarlara kömək 

göstərmələrini tövsiyə edir. 2012-ci ildə sahibkarlığın inkişafı üçün ayrılmış güzəştli 

kreditlərin həcmi artmış, Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun vəsaitləri hesabına 

2419 sahibkarlıq subyektinə 218 milyon manat güzəştli kredit verilmiş, güzəştli 

kredit vəsaitlərinin daha məqsədəuyğun yerləşdirilməsinə və sahibkarlıq subyektlə-

rinin bu kreditlərdən səmərəli istifadə etməsinə əlverişli şərait yaradılmışdır. Bunun 

da 128 milyon manatı və ya təqribən 60 faizi qaytarılan vəsaitlər hesabına olmuşdur. 

Kreditlərin 68 faizi aqrar sektorun, 32 faizi isə sənaye və turizmin inkişafına 

ayrılmışdır, bu isə 9100-dək yeni iş yerinin kreditlər hesabına yaradılması deməkdir. 

Təkcə 2 il ərzində ölkə iqtisadiyyatına 37 milyard dollar vəsait qoyulmuşdur ki, 

əvvəlki dövrdəki investisiyalar da əlavə edilsə, görərik ki, Azərbaycanda nə qədər 

böyük işlər görülür. 

Ölkə iqtisadiyyatının təsərrüfat subyektləri, digər tərəfdən də iqtisadi əlaqələr 

ölkəyə investisiyanın cəlb edilməsi üçün baza rolunu oynayır. Burada qarşıya qoyulan 
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əsas məqsəd sərmayələrin cəlb edilməsi ilə yanaşı onların səmərəli istifadəsidir. 

Bundan əlavə xarici sərmayədarlarla birlikdə ölkəyə adətən yeni texnologiyaların və iş 

üsullarının da gətirildiyini nəzərə alsaq, xarici investorların ölkə üçün əhəmiyyəti 

özünü daha qabarıq büruzə verir. Azərbaycanda xarici investorların fəaliyyət 

göstərməsi üçün əlverişli şərait yaradılmışdır. Yerli investorlar kimi, xarici investorlar 

da ölkə iqtisadiyyatına maraq göstərir, bu sahənin inkişafına öz töhfələrini verirlər. 

Şübhəsiz, bu investisiyaların təşkilində dövlət siyasəti həlledici rol oynayır. 

Dünya İqtisadi Forumunun hesabatında Azərbaycan dünyanın 50 ən rəqabətqabiliy-

yətli iqtisadiyyatları qrupuna daxil olmuş və son üç ildə olduğu kimi, MDB ölkələri 

arasında birincilik mövqeyini saxlamışdır. 

Sahibkarların potensial imkanlarının reallaşdırılmasına dəstək və biznesin 

müasir formalarının təşviq edilməsi, xarici sərmayələrin Azərbaycana cəlb edilməsi 

baxımından bir çox dövlətlərin rəsmi və işgüzar dairələrinin iştirakı ilə keçirilən 

biznes forumlar, konfranslar xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Ötən il yerli və xarici iş 

adamlarının və beynəlxalq tərəfdaşların iştirakı ilə 107-si xaricdə, 201-i isə daxildə 

olmaqla keçirilən 308 tədbir ölkədə istehsal olunan rəqabətqabiliyyətli qeyri-neft 

məhsullarının mövcud və potensial xarici bazarlara ixrac imkanlarının daha da 

genişləndirilməsi məqsədi daşımışdır. 

Gənc sahibkarlara verilmiĢ dövlətin güzəĢtli kreditləri. Azərbaycan Respub-

likasında sosial-iqtisadi, elmi-mədəni, təhsil və digər sahələrdə gənclərin daha fəal 

iştirakının təmin edilməsi, aparılan işlərin yeni səviyyəyə yüksəldilməsi istiqamə-

tində sistemli tədbirlər həyata keçirilir. Bu baxımdan ölkə iqtisadiyyatının rəqabətə 

davamlılıq qabiliyyətinin artırılması üçün gəncliyin innovativ potensialından geniş 

istifadə olunması məqsədəuyğundur. 

Gəncliyin inkişafında növbəti mərhələnin təmin edilməsi məqsədilə Dövlət 

Başçısının 2011-ci il 7 iyul tarixli Sərəncamı ilə ―Azərbaycan gəncliyi 2011-2015-ci 

illərdə‖ Dövlət Proqramı təsdiq edilmişdir. Dövlət Proqramının əsas məqsədi ölkədə 

gənclər siyasətini daha da inkişaf etdirmək, gənclərin menecment sahəsində fəal 

iştirakına şərait yaratmaq, gənc mütəxəssislərin işlə təminatı və digər sosial-iqtisadi 

problemlərinin həllini təmin etməkdir. 

Bununla yanaşı, Dövlət proqramının əsas vəzifələrindən biri də gənclər arasında 

sahibkarlığın inkişaf etdirilməsidir. Bununla əlaqədar, Sahibkarlığa Kömək Milli 

Fondu respublikada gənclərin sahibkarlıq fəaliyyətinə cəlb olunmasının stimullaş-

dırılması, gənc sahibkarların biznes əlaqələrinin genişləndirilməsi, onların innova-

siya və müasir texnologiyaların tətbiqinə əsaslanan sahibkarlığa istiqamətləndiril-

məsi və s. bu kimi istiqamətlərdə məqsədyönlü fəaliyyətini davam etdirir. Bundan 

əlavə, kiçik sahibkarlığın, o cümlədən xırda ailə təsərrüfatlarının, gənc sahibkarların, 

güzəştli kreditə ehtiyacı olan digər az təminatlı şəxslərin maliyyələşdirilməsi 

Fondun əsas prioritetlərindəndir. 
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Fondun vasitəsilə 2014-cü il ərzində 1249 gənc sahibkara 49.7 milyon manat 

dövlətin güzəştli kreditləri verilmişdir. Verilmiş kreditlər hesabına isə 2403 yeni 

işyerinin yaradılması imkanı yaranmışdır. 

Ġqtisadiyyatda insan potensialı. Игдисадиййатда кадрларын ролуну гиймят-

ляндирмяк чох чятиндир. Юлкямизин игтисад елминдя щямишя беля бир фикир гейд 

олунмушдур ки, зящмяткеш ишчи мящсулдар гцввялярин ясасыдыр. Илк бешилликлярин 

мяшщур шцары да вар иди: «Кадрлар щяр шейи щялл едир!». Ихтисаслы кадр олмадан щеч 

бир мцяссися юз мягсядляриня наил ола билмяз. Айдындыр ки, кадрлар – илк нювбядя 

тящсили вя профессионал щазырлыьы, истещсалат тяжрцбяси вя практики сяриштяси олан иш 

гцввяси, башга сюзля ишчилярин ихтисаслы щиссясидир. Мцяссисялярин кадрлары – ямяйя 

мцсбят мцнасибятля дягиг йюнялмиш инсанлардыр. Башга сюзля «мцяссисянин кадр-

лары» анлайышы мцяссисянин «ишчи гцввяси» анлайышындан дардыр.  Бура ямяк коллек-

тивинин тяркибиня тясадцфи вя йа мяжбури (мящкямянин гярары вя с) дцшян иш гцввя-

си дахил дейил. Базар мцнасибятляри шяраитиндя игтисадиййатын, мцяссисялярин ряга-

бят габилиййятлилийи илк нювбядя кадрларала, онларын марагландырылмасы дяряжяси иля, 

кадр потенсиалынын сямяряли истифадя олунмасыны тямин едян ямяйин тяшкили 

формалары иля мцяййянляшир. 

ХХ ясрин сон 30 илиндя харижи компанийалар «инсан ресурсларына» юз 

мцнасибятлярини кюклц сурятдя дяйишмишляр. Онда игтисади уьурун ясас амилини 

эюрцрдцляр.  

Инсанлара гойулан вясаитляря тякжя мяжбури вясаит, истещсал хяржляри кими дейил, 

илк нювбядя тяшкилин инкишафына, игтисади мцявяфягиййятляря наил олмаьа вясаит 

гойулушу кими бахылмаьа башланды. 

Кадрларын формалашмасы ишчи гцввясинин тякрар истещсалы просесиня ясасланыр. 

Тябии-тарихи  сябяблярдян ишчи гцввясинин (щям дя кадрларын) формалашмасы 

просеси онун тякрар истещсалынын илкин вя мцяййянедижи фазасы кими  чыхыш едир. О, 

фяалиййятдя олан ишчилярин ямяк габилиййятинин сахланылмасы вя бярпасыны, ящалинин 

тябии артымы щесабына истещсала йени зящмяткешлярин гатылмасыны дахил едир.  

Зящмяткешлярин цмумтящсил вя ихтисас щазырлыьы (щцгуги, игтисади, психолоъи вя 

еколоъи дахил олмагла), ихтисас вя сосиал-мядяни сявиййясинин йцксялдилмяси хцсуси 

йер тутур. Кадр потенсиалынын нормал тякрар истещсалы мадди вя мяняви дяйярлярин 

истещлакынын еля сявиййясини тяляб едир ки, щансылар ямякдя сярф олунан енеръинин 

бярпасыны, мцасир щяйатын тялябляриня, елми-техники тяряггийя, ямяк базарында 

рягабятлилийя уйьун габилиййятляринин эяляжяк инкишафыны тямин едир.  

Бир чох дювлят мцяссисяляри 90-жы иллярдя юз фяалиййятляринин перспективлярини 

итиряряк, кадр щазырлыьыны, ишчилярин ихтисасынын артмасыны дайандырмышлар. Бу 

мясяля иля йаранан хцсуси мцяссисялярдя мараьын олмамасы вя йа малиййя 

вясаитляринин чатышмазлыьы ужбатындан мяшьул олмурлар. 90-жы иллярин биринжи йарысын-

дан дювлят тящсил мцяссисяляри, хцсусиля орта ихтисас вя ибтидаи  пешя-техники тядрис 

мцяссисяляри юз фяалиййятлярин хейли ихтисар етмишляр. 
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Йцксяк ихтисаслы кадрлар, елмдян, сянайедян, хцсусиля машынгайырмадан  

тиcарят васитячилик сферасына эетмишляр, о иш йерляриня ки, щансылар онларын ихтисасла-

рына жаваб вермир, мцряккяб дейил, лакин йцксяк юдянишлидир. Йцксяк ихтисаслы 

кадрларын бюйцк сайы харижя кючмцшдцр. («бейин ахыны») 

Kiçik müəssisələrın insan kapitalının ölkə iqtisadiyyatının inkiĢafında rolu 

və yeri. Kiçik müəssisələr ilk növbədə müəssisə və birliklərin tərkibindən struktur 

və istehsal vahidlərinin, eləcə də istehsal bölmələrinin ayrılması, yaxud da səhm qo-

yulması əsasında yaradıla bilər. Muasir şəraitdə sonuncu yol daha optimal hesab 

edilir. Kiçik müəssisələr dövlət, ictimai kooperativ müəssisələr, xüsusi şəxslər, həm-

çinin mülkiyyətin digər formalarına əsaslanan təşkilatlarla birlikdə təsis edilə bilər. 

Kiçik müəssisələr həm respublikanın daxili bazarlarının əmtəə və xidmətlərlə 

dolması, inhisarçılığın ləğv edilməsi və rəqabətin bütünsahələrdə genişlənməsində, 

həm də təşəbbüskar insanların yaradıcılığının üzə çıxması, mövcud əmək və aterial 

ehtiyatlarının istehsala cəlb olunması və əhalinin tələbatının hərtərəfli təmin olun-

masında, eləcə də insan kapitalının inkişafında mühüm rol oynayır. Eyni zamanda, 

kiçik müəssisələr respublikanın bazar münasibətlərinə keçməsi, bazar mexanizminin 

təkmilləşdirilməsi, istehsalçılarla istehlakçılar arasında birbaşa iqtisadi əlaqələrin 

yaranması, həmçinin iqtisadi islahat və istehsalın texnoloji quruluşunun yenidən qu-

rulmasının başlanğıc dövründə yaranmış artıq işçi qüvvəsinin özünə cəlb edilməsi və 

nəhayət, əhalinin gəlirlərinin və alıcılıq qabiliyyətinin yüksəlməsində böyük əhə-

miyyət kəsb edirlər.  

İqtisadi ədəbiyyatların bir hissəsində xırda və kiçik müəssisələri aşağıdakı kimi 

qruplaşdırırlar: 

 1) Xırda müəsisələr - bunlara bəzən təkadamlıq müəssisə də deyilir. Belə 

müəssisələrdə sərmayə sahibi də, iş sahibi də, iş gördürən də, qərar verən də, qazanc 

sahibi də bir nəfər olur. Bu cür müəssisələr azsaylı işçi ilə kiçik müəssisələrə də 

çevrilə bilirlər. Qazancın, risqin bir şəxsə aid olduğu belə müəssisələrdə idarəetmə 

sadədir və qərarvermə çevikdir. 

 2) Kiçik müəssisələr isə aşağıdakı kimi qruplaşdırılır. Yəni, müəssisənin 

fəaliyyət dairəsindən asılı olaraq, işləyənlərin sayını nəzərə alıb, onlara kiçik 

üəssisələr adı verilir. Bu, sənaye sahəsində işləyənlərin sayı 50-yə qədər, tikintidə 

25-ə qədər, nəqliyyatda 15-ə qədər, ticarət və xidmət sahəsində isə 10-a qədər olan 

müəssisələrdir. Bu müəssisələrdə idarəetmə sərbəstdir, idarəedici sahibkar ola bilir, 

müəssisənin səmərəsi bir şəxsə və ya kiçik qrupa mənsubdur, müəyyən bir ərazidə 

fəaliyyətdədir, Sahibkar və işçilər ərazidə yaşayanlardır, əsas göstəriciləri orta 

böyüklükdə olan müəssisələrdən aşağıdır. 

Azərbaycanda isə Nazirlər Kabinetinin sahibkarlıq subyektlərinin təsnifatı 

aparılan zaman kiçik müəssisələrə işçilərinin orta illik sayı sənaye və tikintidə 50 

nəfərə, kənd təsərrüfatında 25 nəfərə, topdan satışda 15 nəfərə, pərakəndə satış, 
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nəqliyat, xidmət sferalarında 10 nəfərə qədər olanlar, illik dövriyyəsi isə sənaye və 

tikintidə 500 min manata, kənd təsərrüfatında 250 min manata, topdan satışda 1 

milyon manata, pərakəndə satış, nəqliyyat, xidmət sferalarında 250 min manata 

qədər olanlar aid edilir.  

Avropa Birliyində isə kiçik sahibkarlıq subyektlərinə içilərinin sayı 50 nəfərə 

qədər, illik dövriyyəsi və ya aktivlərinin balans dəyəri 10 milyon avroya qədər olan-

lar şamil olunur. 

Dövlət Statistika Komitəsinin yanvar 2013-ci ilin məlumatlarına əsasən hesabat 

dövründə Azərbaycanda kiçik sahibkarlığın kiçik sahibkarlığın əlavə dəyərdəki 

hissəsi 1,620,0 milyard AZN olub təşkil edib. Bu da əvvəlki illə müqayisədə 782% 

artım deməkdir.  

Kiçik sahibkarlıq subyektlərinin əsas makro-iqtsadi gostəriciləri  

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Yaradılmış əlavə 

dəyər, milyon manat 449,2 718,7 844,8 1 120,0 1 227,0 1 346,5 1 620,0 

Ümumi mənfəət, 

milyon manat 41,7 51,9 65,8 78,3 85,3 122,8 165,4 

İşçilərin orta illik 

sayı, min nəfər 92,1 103,2 105,9 93,2 90,2 95,5 109,0 

Orta aylıq nominal 

əmək haqqı, manat  170,7 182,1 195,2 207,0 222,2 263,3 303,5 

Əsas kapitala investi-

siyalar milyon manat 289,4 371,2 289,3 276,3 737,6 531,6 486,5 

Dövriyyə, milyon 

manat  1 653,5 2 475,7 2 910,1 3 835,5 4 208,5 5 100,6 6 072,6 

Mənbə: DSK məlumatları 

 Dünya Bankının illik hesabat sənədlərində qeyd olunur ki, iqtisadi inkişaf 

səviyyəsindən və yerləşdiyi coğrafi məkandan asılı olmayaraq, əksər dünya 

ölkələrində iqtisadi fəaliyyətin əsas hissəsi kiçik sahibkarlığa aiddir. Hətta iqtisadi 

cəhətdən keçid dövrünü yaşayan bir çox ölkələr öz iri tipli müəssisələri ilə tanınsalar 

da, hazırda həmin dövlətlərdə fəaliyyət göstərən iqtisadi subyektlərin böyük 

əksəriyyəti kiçik müəssisələrdir. Əgər qeyri-formal sektorda olan müəssisələri də 

buna əlavə etsək onda onların sayı xeyli artıq ola bilər. 

Belə qeyd edək ki, bir sahibkara və daxili resurslara malik olan kiçik müəs-

sisələrdə idarəetmə böyük tipli şirkətlərə nisbətən daha asandır. Dünyanın inkişaf et-

miş və inkişafda olan 54 ölkəsində Dünya Bankının ekspertləri tərəfindən aparılan 

tədqiqatlar onu göstərir ki, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə kiçik və orta sahibkarlığın 

dirçəlməsi səbəblərinin əsasında instisional faktorlar dayanır. Kiçik müəssisələrin 

daxili imkanlarını səfərbər edərək, inkişafı dövlətin biznes mühitinin inkişafını 

dəstəkləyən siyasəti ilə bağlıdır. Həmçinin bir çox dünya ölkələrinin hüquq mexa-

nizmlərindəki çatışmazlıqların olması,  bazar  iqtisadiyyatının inkişafını əngəlləyən 
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amillərdəndir və həm də götürülmüş borcların qaytarılması üzrə lazımi məhkəmə 

sisteminin olmaması kiçik sahibkarlığın inkişafında problemlər törədir. Bu cəhətdən 

kiçik tipli müəssisələr instisional faktorların nizamlılığından daha çox asılıdır.  

Kiçik sahibkarların səmərəli fəaliyyət göstərmək imkanları iri istehsalla 

müqayisədə bir sıra üstünlüklərə malikdir. Bunlar aşağıdakılardan ibarətdir: 1) yerli 

bazarlara məsafə baxımından yaxınlıq; 2) istehlakçıların (müştərilərin) tələbatlarına 

maksimum uyğunlaşma; 3) iri firmalar üçün əlverişli olmayan xırda partiyalarla 

məhsul istehsalı; 4) idarəetmədə paralel səviyyələrin ixtisar edilməsi və s. 

Təcrübə göstərir ki, xırda partiyalarla istehsal şəxsi istehlak sferasında tələbat-

ların fərdiləşməsinə və diferensiallaşmasına imkan yaradır. Kiçik sahibkarlığın 

fəaliyyətiningenişləndirilməsi iqtisadiyyatın sağlamlaşdırılması üçün əlverişli şərait 

yaradır; rəqabət mühitinin inkişafı; əlavə iş yerlərinin yaranması; struktur 

yenidənqurulmasının fəallaşması və istehlak sektorunun genişlənməsini təmin edir. 

 Kiçik sahibkarlıq subyektlərinin sayı (iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə, ilin sonuna) 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ġqtisadiyyatın bütün 

sahələri üzrə - cəmi 196 972 204 960 205 028 207 120 223 547 248 288 260 563 

ondan  fiziki Ģəxslər – 

fərdi sahibkarlar 182 268 186 491 186 765 192 588 210 643 234 634 246 102 

      o cümlədən:   

kənd təsərrüfatı,  meşə 

təsərrüfatı və  

balıqçılıq 3 804 4 045 4 040 3 953 3 897 3 973 3 997 

fiziki şəxslər - fərdi 

sahibkarlar 2 488 2 613 2 571 2 618 2 593 2 451 2 334 

sənaye 4 973 4 787 4 750 4 616 4 457 4 326 5 173 

fiziki şəxslər - fərdi 

sahibkarlar 2 856 2 775 2 806 2 643 2 628 2 505 3 369 

tikinti 2 189 2 234 2 197 1 534 1 501 1 755 1 936 

fiziki şəxslər - fərdi 

sahibkarlar 488 543 621 560 580 727 924 

ticarət; nəqliyyat 

vasitələrinin təmiri   128 112 132 095 131 673 133 803 156 926 178 036 182 732 

fiziki şəxslər - fərdi 

sahibkarlar 121 371 122 547 122 601 127 501 150 686 171 646 176 327 

nəqliyyat və anbar 

təsərrüfatı 19 850 20 775 21 838 22 148 22 627 25 093 27 862 

fiziki şəxslər - fərdi 

sahibkarlar 19 494 20 406 21 465 21 908 22 374 24 821 27 576 

turistlərin 

yerləşdirilməsi  və 

ictimai iaşə 11 592 12 143 12 245 13 455 7 767 8 356 9 406 

fiziki şəxslər - fərdi 

sahibkarlar 11 260 11 777 11 854 13 127 7 527 8 106 9 157 

informasiya və rabitə 419 326 239 183 242 311 354 
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fiziki şəxslər - fərdi 

sahibkarlar - - - - - - - 

daşınmaz əmlakla 

əlaqədar əməliyyatlar 5 087 5 096 4 125 872 826 930 1 131 

fiziki şəxslər - fərdi 

sahibkarlar 4 960 4 951 3 977 729 708 729 905 

təhsil 42 34 46 108 84 105 155 

fiziki şəxslər - fərdi 

sahibkarlar - - - - - - - 

əhaliyə səhiyyə və 

sosial xidmətlərin   

göstərilməsi 61 74 91 198 155 204 256 

fiziki şəxslər - fərdi 

sahibkarlar - - - - - - - 

digər sahələr 20 843 23 351 23 784 26 250 25 065 25 199 27 561 

fiziki şəxslər - fərdi 

sahibkarlar 19 351 20 879 20 870 23 502 23 547 23 649 25 510 

Mənbə: DSK məlumatları 

Kiçik müəssisələrin yaradılması və inkişafı eyni zamanda əmtəə və xidmətlər 

bazarının doldurulması, ixrac potensialının yüksəldilməsi və yerli xammal ehtiyat-

larından səmərəli istifadə edilməsinə səmərəli təsir göstərir. Əmək tutumlu sahələrin 

genişləndirilməsi əhalinin sahibkarlıq fəaliyyəti üçün həmçinin sərbəst istehsal 

güclər və yaradıcılıq səylərindən maksimum istifadə baxımından kiçik müəssisələrin 

yaradılmasına imkan verir. 

Məlumdur ki, elmi-texniki tərəqqinin davamlılığını şərtləndirən amillərdən biri 

istehsalın təmərküzləşməsidir. Məhz, böyük firmalar istənilən qədər maddi, maliyyə, 

əmək resurslarına və yüksək bilikli ixtisaslı kadrlara malikdirlər. Bu tip müəssisələr 

böyük elmi-texniki işlər apara bilirlər. Bununla belə, kiçik sahibkarlığın inkişafı bazarda 

azad rəqabətə və sağlam mübarizəyə geniş imkan yaradır. Həmçinin, kiçik sahibkarlıq 

rəqabət mühitinin inkişafı; əlaə iş yerlərinin yaranması; struktur yenidənqurmalarının 

aktiv həyata keçirilməsi; tələbatçılar sektorunun genişləndirilməsi, bazarın mallar və 

xidmətlərlə zənginləşməsi, ixrac imkanlarının genişləndirilməsi, yerli xammal 

resurslarından səmərəli istifadənin effektliyinin artırılmasına geniş şərait yaradır. 

Kiçik sahibkarlığın digər əhəmiyyəti yerli təsərrüfat sferasına tez uyğunlaşma 

qabiliyyəti; kiçik sahibkarlığın böyük azadlığa malik olması; qəbul edilmiş qərarla-

rın cəld və yüksək operativliklə həyata keçirilməsi; iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olan 

zaman administrativ və istehsal xərclərinin aşağı olması; şəxsin öz ideya və fikirlə-

rini həyata keçirmək imkanlarının geniş olması; ilkin kapitala ehtiyacın az olması; 

müştərilərin tələbatından asılı olaraq məhsulun forma və keyfiyyətində tez bir 

zamanda dəyişiklik edilməsi imkanlarının mövcudluğu, şəxsi (sahibkar) kapitalın 

daha da geniş dövriyyəsi və s. ibarətdir. 
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Kiçik müəssisələrin nümayəndələri həm də yerli bazarı çox yaxşı tanıyırlar və 

hətta ayrı-ayrı müştərilərin sifarişlərinə əsasən xırda partiyalarla məhsullar da 

istehsal edirlər. Kiçik və orta ölçülü müəssisələr bir çox ölkələrdə iri şirkətlərə 

nisbətən həm saylarına, həm də göstərilən xidmət və istehsal edilən məhsullara görə 

dominant mövqe tuturlar. Kiçik müəssisələr istehsala əlavə ictimai əməyi cəlb 

edirlər ki, bu da milli gəlirin artmasına və yeni dəyərin yaranmasına gətirib çıxarır. 

Dünya təcrübəsi göstərir ki, kiçik sahibkarlığın genişləndirilməsi aşağıda 

sadalanan problemlərin həllinə müsbət təsir göstərir: 1) Əhalinin mallara və xidmət-

lərə olan tələbatının yüksək səviyyədə qarşılanması üçün azad rəqabət mexanizminin 

işə düşməsi; 2) Məhsulun, xidmətin və işin çeşidinin və eyfiyyətinin artırılması; 3) 

Məhsul və xidmətlərin konkret müştərilərə yönəldilməsi; 4) İqtisadiyyatın struktu-

runun yenidənqurulmasına təsiri, kiçik sahibkarlıq iqtisadiyyata səfərbərlik, manevr 

və çeviklik keyfiyyətlərini bəxş edir; 5) əhalinin şəxsi vəsaitinin istehsala cəlb edil-

məsi; 6) yeni və əlavə iş yerlərinin təşkil olunması, həmçinin təhlükəsizliyin aşağı 

salınması; 7) şəxsiyyətin istedadının və yaradıcılıq qabiliyyətinin tam üzə çıxarılma-

sı, ornamentlərdən geniş istifadə; 8) əhalinin müxtəlif qruplarının fəal işə cəlb 

olunması; 9) şəxsi sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi; 10) elmi-texniki tərəqqinin inki-

şafının aktivləşdirilməsi; 11) yerli xammal resurslarının və iri şirkətlərin tullantıla-

rının mənimsənilməsi və istifadə edilməsi. 

Xırda, bir sahibkara məxsus müəssisəsinin spesifik çətinlikləri də var. Məsələn: 

müəssisəni quran şəxsin bilik və bacarığı, təcrübə və qabiliyyəti aşağı səviyyə-

də ola bilər. O, başqalarının (mütəxəssis, idarəedici) bilik və bacarıqlarından gərəkli 

istifadəetmədikdə iflasa uğrayar və ya zərərlə üzləşər. Belə müəssisələrdə işləyənlər 

ümumi qazancdan əlavə pay almaq imkanından da məhrum qalırlar. Odur ki, onların 

imkanları məhdud olduğundan fəaliyyət dairələrini təkmilləşdirməkdə, genişlən-

dirməkdə və daha məhsuldar çalışmaqda maraqlı olmurlar. Tək şəxsin müəssisəsi, 

bir şəxsin sərmayəsi ilə yaradıldığından onun həcmi də məhduddur. Kredit almaq 

imkanı aşağı olur, ala bilsə də, yüksək faizlə alır və aldığını qaytarmaq məcburiyyəti 

müəssisənin qazancına ciddi təsir göstərir. Belə müəssisələr uzunömürlü olmurlar. 

Çünki bütün ixtiyar sahibinin bir şəxs olması üzündən onun dünyasını dəyişməsi və 

ya müəyyən səbəblər üzündən işini davam etdirə bilməməsi, bu cür müəssisələrin 

fəaliyyətinə son qoyur. İstər işçilər, istər mal göndərənlər və istərsə də mal alanlarla 

əlaqədə məsuliyyəti bir şəxs daşıyır. Bütün baş verə biləcək müqavilə, cavabdehlik 

və iddialara bir nəfər bütün varidatı ilə cavab verməli olur. Qazancın bir nəfərdə 

toplanması gəlir vergisinin də yüksək olmasına gətirib çıxarır. 

Kiçik müəssisələr təkcə istehsal sferasında deyil, həm də müəssisələr üçün 

əlverişli olmayan məhsul buraxılışında da səmərəlidir. Bundan əlavə kiçik müəssisə-

lərin səmərəliliyi son məhsulun istehsalı üçün zəruri olan yarımfabrikatların və. s. 

buraxılışında da özünü doğruldur. Bütün bunlar isə cəmiyyətin iqtisadi həyatında 
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kiçik müəssisələrin rolu və yerinin müəyyən edilməsinə kompleks yanaşmanın 

zəruriliyini əsaslandırmağa imkan verir. Xırda və kiçik hissisələrin fəaliyyətinə əsas-

lanan kiçik sahibkarlığın çox böyük ehtiyat mənbələri mövcuddur. Məsələn, ABŞ-da 

kiçik tipli firmalar ümumi daxili məhsulun 40 faizini, xüsusi sektorlarda isə ümumi 

daxili məhsulun yarıya qədərini təşkil edir. Kiçik firmalar emal sənayesinin 21, 

tikintinin 80, topdansatış ticarətinin 86, xidmət sferasının 81 faizində fəaliyyət gös-

tərir. Bu müəssisələrdə xüsusi sektorda çalışan işçilərin, demək olar ki, yarısı məş-

ğuldur. Bu müəssisələrdə elmi-texniki tərəqqinin inkişafı daha yüksək səviyyədə 

təmin olunur. Ona görə də onlar iri müəssisələrlə müqayisədə orta hesabla bir 

Amerika dolları məsrəfinə 17 dəfə çox yeni avadanlıq tətbiq edirlər.     

 Bizə belə gəlir ki, kiçik müəssisələrin yüksək səmərəliliyinin başlıca amili, 

onların məhsul istehsalı sahəsi və əmək vasitələrindən istifadə üzrə dar ixtisaslaş-

masıdır. Ona görə də, belə müəssisələr bir qayda olaraq məhdud sayda məhsul 

istehsal edir və eyni zamanda, dar ixtisaslaşmış avadanlıqlardan istifadə etməsi və 

yüksək məhsuldarlığı ilə fərqlənirlər ki, bu da qısa müddətdə istehsal  texnologiya-

larının dəyişməyə, bütövlükdə isə həm məhsul istehsalı prosesini, həm də əsas 

fondların təkrar istehsalı prosesini intensivləşdirməyə imkan verir.Bazar iqtisadiy-

yatı inkişafı yolunu tutmuş bütün ölkələrdə kiçik sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi 

həmin dövlətlərdə sahibkarlığın inkişafı istiqamətində aparılan siyasətlərin uğurla 

nəticələnməsinə gətirib çıxarar. O cümlədən də Azərbaycanda kiçik sahibkarlığın 

daha da inkişaf etdirilməsi ölkəmizin iqtisadi artımında qeyri-neft sektorunun 

payının artırılmasına xidmət etmiş olar. Hazırda ən əsas məsələ cəmiyyətdə bu 

dərəcə əhəmiyyəti olan sahibkarlıq sferasını daha da inkişaf etdirməkdir. Xüsusilə 

burada ən vacib məsələ yerli sahibkarlığın müasir zamanın tələblərinə uyğun bir 

şəkildə dirçəldilməsidir. Bunun üçün də əsas məsələ həmin sahibkarlıq fəaliyyəti ilə 

məşğul olmaq istəyənlərin maddi–texniki bazasının yüksəldilməsidir. 

Kiçik və orta biznes üçün innovasiya fəaliyyətlərinin əhəmiyyəti. İnsanlar öz 

yaşayışını davam etdirmək üçün minimum ehtiyaclarını ödəməklə yanaşı,  hər vaxt 

yeni məhsullar  və ya istehsal proseslərinin yaradılmasını  planlaşdıraraq daha rahat 

həyat tərzi keçirməyə çalışırlar. Yenilik ―davamlı böyümə vasitəsi‖ hesab edilir və 

müəssisələrdə yaradıcı, enerjili bir işgüzar mühit yaradılmasına təsir göstərməklə  

məşğulluq imkanlarını da artırır. Əslində yenilik inkişafın zəruri ünsürü olduğu üçün 

və ən qədim dövrlərdən  bəşəriyyət inkişaf prosesində yaşadığı üçün yenilik hər za-

man böyük əhəmiyyətə malikdir. Odun qorunub saxlanılması, təkərin ixtirası və s. 

Mikroskopun kəşfi bir çox sahədə inkişafa təkan vermiş, kompyutorun meydana 

gəlməsi internetin və rabitə vasitələrinin imkanlarını genişləndirmiş, dünyanın inki-

şafını daha da sürətləndirmişdir. İnsan həyatı minlərlə, on minlərlə saysız-hesabsız 

cahanşümül yeniliklərlə nəhəng addımlarla irəliləmiş və müasir sivilizasiyanın 

yaradılmasına gətirib çıxarmışdır. Dahi yunan filosofu Sokratın ―eyni suda  iki dəfə 
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yuyunmaq olmaz‖ dediyi kimi keçmişdən bu günə qədər dünya hər zaman  baş verən 

daimi dəyişikliklərə səhnə olmuş və olmaqda davam edir. 

Qədəm qoyduğumuz yeni yüzillikdə elmi-texniki tərəqqinin sürətlənməsi,  hər 

yeniliyin başqa bir yeniliyə yol açması keçmişə nisbətən daha da sürətlənmiş və 

zərurət xarakteri almışdır. 

Innovasiya  fikirlərini daim gündəmdə saxlayan müəssisələr, işçilər və müştəri-

lərinin təkliflərini eşidir, onların yaradıcılığını  artırmağa səy göstərirlər. Bu işin 

əsasında "təklif sistemlərini inkişaf etdirmək" fikri dayanır. 

Adı ölkədən-ölkəyə, müəssisədən-müəssisəyə dəyişsə də, işçiləri düşünməyə, 

təklif verməyə və onları bölüşməyə yönəldən sistemlər var. Ölkəmizdə çox böyük 

miqyaslı müəssisələr (Beynəlxalq Bank, Paşabank, Kapital bank, Atabank və s.) bu 

sistemlərdən istifadə edərək işçilərinin və müştərilərinin innovasiya  fikirlərini 

dəstəkləyirlər. Ölkəmizdə kiçik və orta müəssisələrin (KOM) innovasiya fəaliyyət-

ləri məsələsində edilən araşdırmalardan görünür ki, müəssisə rəhbərləri "innovasiya 

fəaliyyətlərinin böyük müəssisələr üçün əhəmiyyətli olduğu, KOM-lər üçün çox 

xərcli olduğu" fikrini qəbul etmişlər. Halbuki,  ABŞ və AB-də ən çox  innovasiyalı 

və fərqli məhsullar və xidmətlər KOM-lərdən gəlir. Innovasiya fəaliyyətləri, KOM-

lər üçün rəqabət gücünü, orijinallığı, fərqləndirmə və böyüməni təmin edir.  Oslo 

lüğəti AB-yə namizəd ölkələrdə xüsusilə KOBİ-lərin innovasiya fəaliyyətlərinin 

ölçülməsi məqsədilə regional qurumların yaradılmasını təklif etmişdir.  

 

Nəticə 

KOS-ların problemlərinin önəmli hissəsini həll etmək üçün aşağıdakılar həyata 

keçirilməlidir:  

- Kiçik və orta sahibkarlara iqtisadi mühiti əlverişli etmək üçün inzibati və 

məhkəmə sahəsində təcili islahatlar aparılmalıdır. Dövlət məmurlarının qeyri-qanuni 

müdaxilələri aradan qaldırılmalı, məhkəmə sisteminin müstəqilliyi və ədalətliliyi 

təmin edilməlidir;  

- Maliyyə mənbələrinin əlçatan olmasını təmin etmək üçün ilk növbədə sahib-

karlara dövlət dəstəyi proqramında bir sıra struktur dəyişikliyi edilərək fondu daha 

işlək və şəffaf hala gətirmək vacibdir. Bundan başqa Sahibkarlığa Kömək Milli Fon-

dunun təklif etdiyi az faizli kreditlərin miqdarını kiçik və orta sahibkarların 

fəaliyyəti üçün yetərli səviyyədə müəyyən etmək lazımdır;  

- Sahibkarların müasir bazar konyunkturasında rəqabət aparmasına yardım 

etmək üçün biznes inkişaf xidmətlərinin genişləndirilməsi tövsiyə olunur. Özəl 

xidmətlər şəklində formalaşdırılmalı olan bu qurumlar müəssisələrə yeni marketinq 

metodlarına, bazar strategiyasının düzgün müəyyən edilməsinə, müasir maliyyə və 

mühasibat qaydalarının tətbiqinə yardımçı olacaq;  
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- Şirkətlərarası şəbəkələnmə üçün şəraitin formalaşdırılması da rəqabətliliyə 

müsbət təsir göstərəcək addımlar sırasındadır. Müəssisələrarası əməkdaşlıq sahib-

karların bu əlaqələrdən yararlanaraq yeni texnoloji-innovativ yenilikləri mənims-

əməsinə və biznes biliklərini artırmasına səbəb olur;  

- Transmilli korporasiyaların (TMK) ölkə iqtisadiyyatına töhfə verə bilməsini 

təşkil etmək lazımdır. Bunun üçün TMK-larla kiçik və orta sahibkarlıq müəssisələri 

arasında əlaqələri genişləndirərək yerli müəssisələrin TMK-lardan həm istehsal, həm 

də idarəçilik yeniliklərini mənimsəməsinə yardımçı olmaq lazımdır. 

- Kiçik və orta müəssisələrin inkişafı və rəqabətə davamlılığı yenilik yaratma 

prosesindən asılıdır. İnnovasiyanı tətbiq etməyən müəssisənin ayaqda dura bilməsi 

və normal yaşaması qeyri-mümkündür. İnnovasiyaların müəssisələrə verdiyi üstün-

lükləri aşağldaki kimi sıralamaq olar: məhsuldarlığın artırılması, rəqabət üstünlüyü-

nün təmin edilməsi, müəssisənin mənfəətlə işləməsinin təmini, müəssisə işçilərinin 

sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, sadiq müştəri kütləsinin yaradılması və s. 
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Xülasə 

Tədqiqatın əsas məqsədi: bazar iqtisadiyyatı şəraitində innovasiyanın iqtisadi səmə-

rəliyinin qiymətləndirilməsinin əsas üsullarının təhlil edilməsi və sistemləşdirilməsi, 

innovasiya layihələrinin qiymətləndirmə metodikasının təklif edilməsidir. Tədqiqat 

işi əsaslı və sistemli təhlil üsulları əsasında yerinə yetirilmişdir. Tədqiqatın nəticə-

sində innovasiya maliyyələşdirmə şərtlərinin optimallaşması metodikası, innovasiya 

layihələrinin ekspert qiymətləndirilməsi üçün tövsiyələr verilmişdir. Tədqiqatın 

məhdudiyyətləri: tədqiqat daha geniş statistik məlumatlar tələb edir. Tədqiqatın elmi 

yeniliyi və orijinallığı: təsərrüfat obyektlərinin real bazar fəaliyyəti şəraitinə keçidi 

və onların ziyansız işi innovasiya prosesləri subyektlərindən innovasiya üsullarının 

seçilməsi və əsaslandırılmasına baxışların köklü dəyişdirilməsini təkidlə tələb edir. 

 

Açar sözlər:  bazar iqtisadiyyatı, innovasiya fəaliyyəti, innovasiya layihələri, texniki 

- texnoloji yeniliklər, milli innovasiya sistemi. 

Jel Classification: O31 

 

ASSESSMENT OF THE ECONOMĠC EFFECTIVENESS OF  INNOVATION 

IN A MARKET ECONOMY 

 

Abstract 

The main objective of the study: basic methods of evaluating the economic 

efficiency of innovation in a market economy, the technique of evaluation of 

innovative projects. The research work was carried out on the basis of systems 

analysis. The result of the study are recommendations for the assessment of 

innovative projects, given the conditions of optimization of innovative financing 

methods. Limitations of the study: it takes more statistical information. Scientific 
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novelty and originality: the transition of economic objects in a real market activity, 

and their break-even work requires a fundamental change of views and innovative 

selection of subjects of innovative processes 

 

Keywords: market economy, innovative activity, innovative projects, technical - 

technological innovation, national innovation system 

 

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИЙ В 

РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ  

 

Резюме 

Основная цель исследования: анализ основных методов  оценки экономичес-

кой эффективности инноваций в условиях рыночной экономики, разработка 

методики оценки инновационных проектов. Исследовательская работа была 

выполнена на основе методов системного анализа. Результатом исследования 

являются рекомендации по оценке инновационных проектов, оптимизацион-

ная методика условий инновационного финансирования. Ограничения иссле-

дования: требуется больше статистической информации. Научная новизна и 

оригинальность исследования: переход хозяйственных объектов в условиях 

реальной рыночной деятельности и их безубыточная работа требует коренных 

изменений взглядов и выбора инновационных методов субъектов инновацион-

ных процессов.  
 

Ключевые слова: рыночная экономика, инновационная деятельность, иннова-

ционные проекты, технико–технологические  новшества, 

национальная инновационная система. 

 

GiriĢ. Texniki-texnoloji yeniliklərin iqtisadi səmərəliliyin əsas ümumiləşdirici 

göstəricisi iqtisadi səmərə göstəricisidir. O, səmərəliliyin xüsusi göstəricilərini özündə 

əks etdirir: əməyin məhsuldarlığı, fondların effektivliyi, sərf olunan materialların və 

enerjinin həcmi, istehsalatın texniki səviyyəsinin göstəricisi, məhsulun keyfiyyəti və s.  

Təşkilati innovasiyaların səmərəliliyi qiymətləndirilərkən onları iki qrupa ayırırlar:  

 müəyyən, əlavə eyni zamanda edilən xərcləri (capital qoyuluşu) tələb edən 

yeniliklər; 

 əlavə investisiya tələb etməyən yeniliklər. 

Birinci qrupa aid edilən təşkilati yeniliklərin səmərəliliyi itexniki-texnoloji 

yeniliklərə uyğun olan qaydada hesablanır. Xərcsiz yeniliklərin səmərəliliyinin 

qiymətləndirilməsi bu cür təşkilati yeniliklərin həyata keçirilməsindən irəli gələn 

cari xərclərin qənaətinin hesablanması əsasında aparılır [1]. 
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İnnovasiya fəaliyyətini idarəetmənin elmi əsaslandırılmasını yüksəldən amillərdən 

biri proqnozlaşdırma nəticələrinin istifadəsindən ibarət olub aşağıdakı mərhələləri əhatə 

edir: proqnoz məsələsinin qoyuluşu; proqnozlaşdırma obyektinin təhlili; 

proqnozlaşdırma üsulunun seçimi və işlənməsi prosesi; nəticələrin işlənməsinin təhlili. 

Proqnozlaşdırma üsullarını proqnozlaşdırma məqsədinin, tədqiq olunan obyektin 

və istifadə olunan alətlərin xüsusiyyətlərinə aid əlamətlərə görə siniflərə bölmək 

olar. Əgər təsnifatın əsası kimi ilkin informasiya mənbələrindəki fərqlər götürülsə, 

proqnozlaşdırma üsulları iki sinfə bölünür – faktoqrafik proqnozlaşdırma üsulları və 

ekspert proqnozlaşdırma üsulları. 

İnnovasiya fəaliyyətinin təşkilində müxtəlif növ ekspert qiymətlərinin toplanma-

sı, sistemləşdirilməsi və emalı ilə bağlı proqnozlaşdırma üsulları geniş vüsət tapmış-

dır. Retrospektiv kəmiyyət informasiyası olmayan bir çox hallarda yalnız ekspert 

proqnoz üsullarını tətbiq etmək olur. 

Ekspertizanın məqsədi layihənin elmi və texniki səviyyəsini, onun yerinə 

yetirilmə imkanlarını və səmərəliliyini müəyyən etməkdən ibarətdir.  

Nəticələrin alınmasının bir sıra alqoritmləri mövcuddur. Onlara:  ranqlar cəmi 

üsulu;  ədədi orta qiymətin hesablanması;  «səs çoxluğu» üsulu;  normalaşdırılmış 

ranqlar üsulu;  medianın hesablanması;  dəbin hesablanması;  interval şkalasında 

qrup qiymətinin alınması.  

Innovasiya layihələrinin realizəsi mərhələsində səmərəliliyinin qiymətləndiril-

məsi alqoritmi iki məsələnin zəruriliyini nəzərdə tutmalıdır: 

- innovasiyaların həyata keçmiş sınaq satışları halında layihənin səmərəliliyinin 

qiymətləndirilməsi; 

-  layihənin faktiki səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi. 

Məsələlərdən birincisi yeniliklərin sonrakı istehsalı və satışının məqsədəuyğun-

luğu təhlili ilə bağlıdır. Burada səmərənin qiymətləndirilməsi metodu investisiyadan 

əvvəlki mərhələdə layihələrin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi metodlarından 

praktik olaraq fərqlənir, lakin bu cür qiymətləndirmələr üçün istifadə olunan göstərici-

lər proqnoz deyil, faktiki xarakter daşıyır, bu da alınmış nəticələrə yüksək həqiqilik 

verir. Səmərəliliyin təhlilinin nəticələri realizə olunan innovasiyalara münasibətdə 

marketinq proqramlarına düzəlişlər edilməsini, yeni sınaq satışlarının nəticələrinə görə 

yeni məhsula (xidmətə) münasibətdə qiymət siyasətin, satış siyasətinin və (və ya) 

innovasiyanı irəli çəkmə siyasətinin dəyişdirilməsinin mümkünlüyünü nəzərdə tutur  . 

İkinci məsələ təsərrüfat  subyektlərinin, bütövlükdə apardığı innovasiya siyasətinə 

münasibətdə  qərar qəbul edilməsini nəzərdə tutur. İnnovasiya layihələri innovasiya 

siyasətinin inteqral xarakterini nəzərə alaraq, səmərəliliyin qiymətləndirilməsi meyar-

ları burada ümumiləşdirilmiş şəkildə olmalıdır, elmi-texniki, iqtisadi, sosial, ekoloji  

aspektlər üzrə əldə olunmuş faktiki səmərəlilik qiymətini ehtica etməlidir [2]. 

AMEA-nın Elmi İnnovasiyalar Mərkəzinin ekspert şurasının üç eksperti tərəfin-
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dən Si - ranqların cəmi, Mi - ədədi orta qiymətin hesablanması, «səs çoxluğu», Ri - 

normalaşdırılmış ranqlar üsulları vasitəsilə qiymətləndirilmiş nəticələr verilmişdir 

(cədvəl 1). 

Cədvəl 1. Üç ekspert tərəfindən sıra Ģkalasında dörd obyektin 

qiymətləndirilməsi 

Obyektlər (i) 

Ekspertlər 

(j) Si 

Səslərin 

paylan-

ması 

Mi 

Səslərin 

paylan-

ması 

«Səs 

çox-

luğu» 

Ri 

Səslərin 

paylan-

ması 1 2 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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

2 3 4 3 10 3,5 3,3 3,5 3 0,3 3,5 

3 1 3 2 6 2 2 2 2 0,2 2 

4 4 2 4 10 3,5 3,3 3,5 4 0,3 3,5 





n

tj

iji rS  

burada rij- j-ci ekspert tərəfindən i-ci obyektə (amilə) təyin edilmiş ranq;  

n – ekspertlərin sayı. 

n

r

M

n

j

ij

i





1

 

9 qrafasında «səs çoxluğu» üsulu üzrə hesablama nəticələri göstərilib (obyekt 

səslərin əksəriyyətinin ona verdiyi yerə qoyulur). 

10 qrafasında normalaşdırılmış ranqlar üsulu üçün hesablamaların nəticələri əks 

olunur: 





m

i

ij

ij

ij

r

r
W

1
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n

W

R

n

j

ij
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1

 

burada rij - j-ci ekspert tərəfindən i-ci obyektə (amilə) təyin edilmiş ranq;  

n - ekspertlərin sayı; 

m - obyektlərin sayı; 

Wij - hər bir ekspert üçün obyektlərin ayrı-ayrı qiymətlərinin nisbi əhəmiyyət 

əmsalı; 

Ri - i-ci obyekt (amil) üçün normalaşdırılmış ranq. 

Ekspert səslərinin müvafiq paylanmasını aşağıdakı kimi verə bilərik: 
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W(N) qiyməti 1)(0  NW  hədlərindədir. W(N) = 1 halı göstərir ki, 

ekspertlərin rəyləri tamamilə üst-üstə düşür. 

W(N) = 0 halı ekspert rəylərinin tamamilə üst-üstə düşmədiyini göstərir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, bu gün dünya iqtisadi nəzəriyyəsi və praktikası müvafiq 

maliyyə-iqtisadi hesablamaları yerinə yetirmək üçün təsərrüfatçı subyektlərə 

innovasiya layihələrinin qiymətləndirilməsi və əsaslandırılmasının mümkün üsulları, 

onların məzmunu və tətbiqi xüsusiyyəti haqqında zəruri olan geniş informasiya təq-

dim edir. Həm də nəzərə almaq lazımdır ki, müasir təsərrüfatçılıq şəraitində bu üsul-

lardan istifadə olunması nəinki məqsədəuyğundur, həm də müəyyən şəkildə məc-

buridir, belə ki, xarici partnyorlarla qarşılıqlı əlaqəyə müəyyən aydınlıq gətirir (bu, 

Azərbaycanın beynəlxalq inteqrasiyası zamanı az əhəmiyyətli deyil). Lakin innova-

siyaların iqtisadi əsaslandırılmasına müxtəlif müasir metodik yanaşmalardan birini, 

ən mükəmməlini seçmək olmaz, belə ki, üsullardan hər birinin özünə görə yaxşı 

cəhətləri və çatışmazlıqları var, onların tətbiqi isə çox vaxt innovasiyanın reallaş-

dırılmasının konkret şəraitindən irəli gəlir. Bununla əlaqədar olaraq qiymətləndirmə-

nin məqsədini daha tam əks etdirən əsas göstəricilər qrupunun nəzərdən keçirilməsi-

nin üzərində dayanmağın əhəmiyyəti var [3]. 

Bu məsələ üzrə aparılmış təhlili innovasiya layihələrinin səmərəliliyinin 

qiymətləndirilməsinin aşağıdakı ən çox yayılmış göstəricilərini seçməyə imkan 

vermişdir: 

 layihənin reallaşdırılmasına investisiya xərclərinin məbləği (İX); 

 innovasiyanın reallaşdırılmasından mənfəət (gəlir) (G); 

 rentabellik və ya sadə mənfəət norması (R); 

 özünüödəmə dövrü (Pay Back Period – PP); 

 gətirilmiş xərclər (X); 

 təmiz diskontlaşdırılmış dəyər (Net Present Value – NPV); 

 son və ya gələcək dəyər (Future Value – FV);  

 gəlirlilik indeksi (Profitability Index – PI); 

 diskontlaşdırılmış özünüödəmə dövrü (Discount Pay Back Period – DPP); 

 daxili gəlirlilik norması (Internal Rate of Return – IRR); 

 şəkli dəyişmiş daxili gəlirlilik norması (Modified Internal Rate of Return – 

MIRR); 

 yeniliklərin investisiyasına qoyulmuş kapitalın mülahizə olunmuş orta dəyəri 

(Weighted Average Cost of Capital – WACC). 
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 təmiz diskontlaşdırılmış dəyər (NPV) bütün hesabat aralığında təmiz 

ödənişlərin diskontlaşdırılmış axınları cəmi kimi hesablanır:  

  t

T

t

t
CNVP 




1

1/1 
 

Burada ð – diskont norması; Ct- təmiz ödənişlər axınıdır  

Gələcək gəlir və xərclərin cari qiyməti diskontlaşdırma yolu ilə müəyyən edilir. 

Ona görə ð diskont norması bəzən investorların kapitalına tələb olunan qayıtma ilə 

müəyyən olunan kapital dəyəri  (cost of capital) adlandırılır. Diskontun zaman 

anında pul məbləğlərinin müqayisəsində iqtisadi mənası  -  bu dövr ərzində qaçırıl-

mış gəlir normasıdır. Diskontlaşdırma əmsalı investorun istəyindən asılı olaraq 

dəyişdirilə bilər, lakin belə dəyişdirilə bilər ki, itkilər riskinin kompensasiyasını 

təmin etmiş olsun. Yüksək diskontlaşdırma əmsalı daha kiçik  əmsala nisbətən 

başlanğıc vəsaitlərin proqnozlaşdırılan axınını daha tez azaldır. Əgər innovasiya 

layihəsinin firmanın ənənəvi fəaliyyət sferasına nisbətən az riskli olması ehtimal 

olunarsa, onda sadəyə nisbətən daha aşağı diskont norması secilir. 

Gələcək pul axınlarının qeyri-müəyyənliyi diskont seçimində əsas problemlər-

dən biridir. Əgər gələcək pul axınları dəqiq məlumdursa, onları risksiz qaytarma 

norması ð0 (r0) üzrə sadəcə diskontlaşdırmaq lazımdır. Əgər NVP>0, investisiyanın 

rentabelliyi minimal diskontlaşdırma əmsalından yüksəkdir; əgər NVP<0, layihənin 

rentabelliyi minimal normadan aşağıdır və layihədən imtina etmək lazımdır. Əgər 

alternativ variantlar varsa, yaxşı olar ki, NVP – nin  müsbət qiymətini almaq üçün 

zəruri olan investisiyanın məbləği dəqiqləşdirilsin. NVP – nin investisiyanın cari 

dəyərinə nisbəti It=I x K təmiz diskontlaşdırılmış gəlir əmsalı adlandırılır. 

t

T

t

t

NVP INVPK 



1

)1/1( 
 

Burada It – t ilində ümumi investisiya məsarifləridir, ð – mənfəətin daxili 

normasıdır (İRR). 

Təmiz gəlirin cari qiyməti sıfra bərabər olduqda, diskontlaşdırma əmsalı 

mənfəətin daxili norması adlandırılır, yəni elə ð ki, 

0)1/1(
1




t

T

t

tC
 

olduqda,  İRR = ð olsun 

Bu əmsal layihənin rentabelliyinin dəqiq kəmiyyətini (layihə üçün daxili 

diskontlaşdırma əmsalı) göstərir. İRR ümumi investisiya məsariflərinin faktiki 

səviyyəsini göstərir. İRR uzunmüddətli kreditlər üzrə faiz stavkasından böyük 

olduqda, investesiyalaşdırma haqqında qərar qəbul edilir. Mənfəətin daxili norması 

da həmçinin kreditorlar tərəfindən borc vermə şərtlərinin müəyyən edilməsi üçün 
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istifadə oluna bilər, belə ki,  o, layihənin satılmaması riski olmadan ödənilə bilən 

faiz stavkasını müəyyən edir [4]. 

Formal olaraq gəlirliliyin modifikasiya olunmuş daxili norması göstəricisi faiz 

dərəcəsidir. Bu zaman bütün plan dövründə layihənin generasiya etdiyi pul gəlirlərinin 

son (gələcək) dəyəri layihənin investisiyasına qoyulan kapitalın diskontlaşdırılmış 

dəyəri ilə bərabərləşir. Bu göstəricinin hesablanma formulu aşağıdakı şəkildə verilə 

bilər: 

1
0

 Т
Т

PV

FV
MIRR  və ya 1

)1(

)1(

0
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Т Т

t

t

t

Т

t

tТ

t

rCOF

rCIF

MIRR  

burada MIRR – gəlirliliyin modifikasiya olunmuş daxili normasının miqdarı;  

r – layihə reallaşdırılarkən azad olmuş kapitalın reinvestisiya dərəcəsi;  

FVT – bütün T dövrü ərzində layihənin generasiya etdiyi pul mənfəətlərinin son 

(gələcək) dəyəri: 

PV0 – layihənin investisiyasına qoyulmuş kapitalın diskontlaşdırılmış (xalis) 

dəyəridir. 

İnnovasiya layihələrinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsinin qoyulmuş kapitalın 

tez qayıtmasını təmin edən ən cəlbedicilərinin sonradan seçilməsinin iqtisad-riyazi 

aparatının təkmilləşdirilməsi məsələləri aktualdır və xüsusi diqqətə layiqdir. 

Hazırda dünya təcrübəsində innovasiya layihələrinin iqtisadi səmərəliliyinin 

qiymətləndirilməsinin bir çox xarici şirkətlər tərəfindən müvəffəqiyyətlə istifadə 

olunan müxtəlif yanaşmaların və üsulların bütöv bir kompleksi formalaşmışdır. 

İnnovasiya layihələrinin əhəmiyyətli fərqləndirici xüsusiyyətləri likvidliyin nisbətən 

aşağı səviyyəsi və riskliliyin yüksək səviyyəsidir, ayrı-ayrı qiymətləndirmə 

göstəricilərinin ödəmə dövrü kəmiyyəti ilə əlaqələndirilməsi tamamilə məntiqə uy-

ğun və əsaslıdır, bir sıra hallarda isə, fikrimizcə,  məcburidir. 

Plan üfüqi kəmiyyətinin təyin olunmasına təklif olunan yanaşmanın tətbiqinin 

mümkün sahələrini təhlil edək. Bu zaman (MIRR) və (IRR) göstəricilərinin iqtisadi 

mahiyyətinin uyğunluğunu (hər iki göstərici innovasiya layihəsinin gəlirlilik 

səviyyəsini xarakterizə edir), həmçinin sonuncuda əhəmiyyətli çatışmazlıqların 

olmasını nəzərə alaraq əsas diqqət (MIRR) göstəricisinə ayrılır. 

Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq investisiyanın ödəmə dövrünün maksimum 

yol verilən səviyyəsinə (PP
max

) əsasən hesablanmış «gəlirliliyin modifikasiya 

olunmuş daxili norması» göstəricisini aşağıdakı şəkildə yazmaq olar:  
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burada 
maxPPMIRR  – investisiyanın maksimum yol verilən ödəmə dövrü (PP

max
) 

kəmiyyətinə əsasən hesablanmış gəlirliliyin modifikasiya olunmuş daxili norması-

kəmiyyətidir.  

 WACC bir şirkət əsas  kreditorlar, sahibləri və digər provayderlər təmin etmək 

üçün mövcud aktiv əsasında investiya qoyulşunun, minimum qaytarılması nəzərdə 

tutulur. Belə ümumi fond seçim fond, düz borc, konvertasiya borc, dəyişkən borc, 

zəmanət, variantları, pensiya öhdəlikləri, icra fond variantları, hökumət subsidiyaları 

və firmaları mənbələrdən pul axinları əsas götürülür. İnnovasiya layihələrinin 

səmərəliliyini qiymətləndimək üçün WACC –dan istifadə olunur. 

    WACC-ın əsas hesablama düsturu aşağıdakı kimidir: 

 

   Burada N kapital resusrlarının sayıdır,  isə qiymətli kağızların bazar 

dəyəridir. 

 
Burada D ümumi borc, E ümumi səhmdar kapital, Ke kapitalın dəyəri və Kd 

borc dəyəridir. 

Vergi təsiri bu formula daxil edilə bilər. Məsələn, korporativ vergi ilə bir ölkədə 

cəmi bazar MV_e dəyəri və kapital R_e dəyəri və ümumi bazar MV_d dəyəri və 

borc R_d dəyəri olan istiqrazların bir növü ilə səhmlərin bir növü tərəfindən 

maliyyələşdirilən bir şirkət üçün WACC, dərəcəsi t kimi hesablanır: 

 
 Diskontlaşdırılmış özünüödəmə dövrü göstəricisini hesablamaq üçün pul 

axınlarnın cari dəyəri başlanğıc dövrün sıfır nöqtəsi kimi götürülür. Diskont edilmiş 

pul vəsaitləri axını yuxarıdakı  formululla hesablanır. 

Diskontlaşdırılmış pul vəsaitləri axını = Aktual Pul daxilolmalar/ (1 + i)
n
 

Burada  

i - diskont dərəcəsi;  

n - pul vəsaitləri aid olduğu dövrdür.  

Diskontlaşdırılmış pul vəsaitləri faktiki pul vəsaitlərinin hərəkəti və cari dəyəri-

nin məhsuldur [5] 
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İqtisadiyyatda təsərrüfat fəaliyyətlərini xarakterizə edən çoxsaylı göstəricilər sıx 

qarşılıqlı əlaqəli olduğuna görə innovasiya layihələrinin kompleks qiymətləndiril-

məsi zamanı vahid prinsiplərə üstünlük verilməlidir. 

İnnovasiya fəaliyyətinin səmərəsi elmi-texniki, sosial və iqtisadi nəticələrin qar-

şılıqlı əlaqəsi ilə səciyyələnir və müxtəlif keyfiyyətlidir. Odur ki, innovasiya layihə-

sinin nəticəsini yalnız onlara xas olan meyarlar və göstəricilərin köməyi ilə xarakte-

rizə etmək lazımdır.  

İnnovasiya layihələrinin reallaşdırılmasının məqsədəuyğunluğunun əsaslandırılması 

prosesində mövcud olan nöqsanların aradan qaldırılması üçün işdə (IRR) və (MIRR) 

göstəricilərinin hesabat formullarında plan üfüqi kəmiyyətinin qiymətini qoyulmuş 

vəsaitlərin bu maksimum yol verilən ödəmə dövrü ərzində təyin etmək təklif olunur. Bu 

mənada gəlirlilik səviyyəsini təyin etmək mümkündür. Eyni zamanda innovasiyanın 

tətbiqinə istiqamətlənmiş investisiya xərclərinin məbləği bütün istifadə dövrü ərzində 

deyil, ancaq normativ ödəmə dövrü ərzində onun reallaşdırılmasından olan 

daxilolmalarla ödənilməsi təmin ediləcəkdir. Belə yanaşmadan istifadə ilk növbədə ölkə 

təsərrüfatı subyektlərinin innovasiya layihələrini seçərkən onlardan qısa ödəmə dövrü 

ilə xarakterizə olunanlara üstünlük vermək zərurəti yaradacaqdır [6]. 

Azərbaycan Respublikasında «yeni iqtisaiyyatın» sürətli inkişafı, kapital bazarı 

və yeni texnologiyalar arasında artan qarşılıqlı əlaqə, yeni texnologiyaların sosial 

istiqamətlərinin güclənməsi, yeni biliklərin, texnologiyaların, ərzaqların, xidmətlərin 

yaradılması və istifadəsinin miqyaslı xarakter daşıması MİS-in ölkənin innovasiya 

inkişafının institusional əsası kimi yaradımasına şərait yaradır. 

Lakin bu sistemi yaradan amillərin səmərəli təsiri aşağıdakı şərtlər daxilində 

mümkündür: 

1. İnnovasiya prosesini işə salmaq üçün kifayət qədər intellektual və texnoloji 

potensialın olması; 

2. İnnovasiya şəbəkəsi iştirakçılarının sayının daim artması, həmçinin yeni sosial 

qrupların cəlb edilməsi;  

3. İnnovasiya inkişafına istiqamətlənən institusional sistemin yaradılması 

(formal və qeyri-formal elementlər daxil olmaqla); 

4. Təsərrüfatçı subyektləri, fiziki şəxslərin əksəriyyəti tərəfindən innovasiyaya, 

MİS-ə tələbin olması; 

5. İnnovasiya sistemini maliyyələşdirməyə imkan verən iqtisadi inkişafın səviy-

yəsinin (adambaşına düşən ÜDM həcmi) artımı.  

Bütün bu şərtlərin yerinə yetirilməsi, sistem zəmininin varlığı, innovasiya inkşa-

fının nəzəri problemlərinin dərk edilməsi MİS-in milli sərhədlər çərçivəsində 

biliklərin istehsalı və satışı ilə məşğul olan qarşılıqlı əlaqəli təşkilatların məcmusu 

şəklində yaradılması və inkişafına imkan yaradır [7]. 
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Nəticə 

Bazar iqtisadiyatı şəraitində innovasiyanın iqtisadi səmərəliliyinin qiymətləndi-

rilməsinin əsas üsulları təhlil edilmiş və sistemləşdirilmiş, innovasiya layihələrinin 

qiymətləndirilmə metodikası təklif edilmişdir. İnnovasiya layihələrinin maliyyələş-

dirmə şərtlərinin optimallaşması metodikası, innovasiya layihələrinin ekspert 

qiymətləndirilməsi metodikası verilmişdir. Bu üsulun təcrübədə həyata keçirilməsi 

nəticəsində kapitaldan istifadənin maksimal səmərəsini təmin edən borc siyasətinin 

işlənməsinə təminat yaradır.  

İnnovasiya layihələrinin əsas səmərəlilik göstəriciləri qismində metodik tövsiyə-

lər aşağıdakıları müəyyən edir: 

- layihə iştirakçılarının bilavasitə maliyyə maraqları sərhədindən kənara çıxan və 

dəyər ifadəsində məsrəf və nəticələri nəzərə alan iqtisadiyyatın səmərəliliyi; 

- layihə iştirakçıları üçün maliyyə nəticələrini nəzərə alan maliyyə (kommersi-

ya) səmərəliliyi; 

- bütün büdcə səviyyələri üçün maliyyə nəticələrini nəzərə alan büdcə səmərəliliyi. 

İnnovasiya proseslərinin tədqiqi mövcud texnologiyaların kommersiyalaşdırılması 

və transferi mexanizmlərinin daha da inkişaf etdirilməsi zəruriliyini göstərmişdir. Bu, 

innovasiyaların səmərəliliyinin yüksəldilməsi və tədqiqatların nəticələrinin istehsala 

tətbiqi hesabına ölkənin innovasiya potensialının reallaşdırılmasına imkan yaradacaqdır. 

Təhlillər göstərir ki, ölkənin innovasiya potensialından səmərəli istifadə etməyə 

mane olan bir sıra problemlər vardır. Ölkənin elmtutumlu məhsul bazarlarında payı cü-

zidir. Bunun səbəbi təkcə vəsaitlərin çatışmamasında deyil, həmçinin elmin real isteh-

saldan ayrı düşməsindədir. Bu mövqedən yanaşdıqda, texnologiyaların kommersiyalaş-

dırılması və transferi proseslərinin inkişafı daha böyük strateji əhəmiyyət kəsb edir. 

Texnologiyaların transferinin əhəmiyyəti onunla izah olunur ki, ölkə qarşısında 

innovasiya tipli iqtisadiyyatın tezliklə formalaşması və yeni prinsiplər əsasında dün-

ya iqtisadiyyatına inteqrasiyası məsələsi durur. Bu da yalnız səmərəli MİS-in 

formalaşması və elmi-texniki potensialdan intensiv istifadə edilməsi, onun təkrar 

istehsalı şəraitində mümkündür. Ölkə iqtisadiyyatının innovasiya əsasında modern-

ləşdirilməsini onun səmərəli kommersiyalaşdırılmasını təmin edən innovasiya in-

frastrukturu olmadan həyata keçirmək mümkün deyil [8]. 
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Xülasə 

Mülki aviasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatı-

nın (ICAO) əsas məqsədidir. Bu sahədə əhəmiyyətli irəlləyiş əldə olunmasına 

baxmayaraq, görüləcək işlər çoxdur. Bildiyimiz kimi, aviasiya qəzalarının baş vermə 

səbəbləri daha çox insan fəaliyyətinin nəticəsində baş verir ki, bu sahədə də istənilən 

təkmilləşdirmə səyləri təhlükəsizlik səviyyəsinin artırılmasına gətirib çıxarır.  Bu 

baxımdan, 1986-ci ildə İCAO Assambleyası tərəfindən uçuşların təhlükəsizliyi və 

insan faktoruna əsaslanan A 26-9 qərar qəbul edilmişdir. İnsanın bacarığı, refleksləri, 

qabiliyyətləri, bilik və təhsil səviyyəsi, məntiqi inkişafı, həyəcanı, hissiyatı, diqqəti, 

stressi, şəxsiyyəti və fiziki sağlamlığı uçuş təhlükəsizliyinə təsir edən ən əhəmiyyətli 

faktorlardan biridir. Bu baxımdan, ―Insan faktoru‖ təliminin məqsədinin tam olaraq 

başa düşülməsində qeyd olunan xüsusiyyətlərin öyrənilməsi nəticəsində az da olsa 

yaxınlaşma ola bilər. Meydana gəlmiş qəzalar incələndiyində, insan faktoru ilə yara-

nacaq səhvlərin 70-80% kimi səviyyədə olmasından dolayı, insan amillərini daim 

diqqətdə saxlamaq üçün bir əsas olduğunu ortaya qoymaqdadır. Ümumiyyətlə hər 

hansı bir qəza riskini azaldan ən böyük ünsur yenə uçuşu idarə edən pilot, hava dispet-

çerləri və operatorları, texniki xidmət üzrə personalın özüdür deyə bilərik. Bu təd-

qiqatın əsas məqsədi ―Mill Aviasiya Akademiyası‖  bazasında yaradılmış Hava nəq-

liyyatı fakültəsinin mühəndislik ixtisası və bakalavr  pilləsi üzrə təhsil alan tələbələr 

üçün praktik təlimatın hazırlanması və bu sahədə qeyri-mütəxəssislər üçün isə hava 

gəmilərinin texniki xidməti zamanı ―İnsan faktoru‖nun önəminin dərk edilməsidir. 

Aparılmış tədqiqatla müəyyən bir şəraitdə hava gəmilərinin texniki xidməti zamanı 

insanın bacara bildiyi və bacara bilmədikləri onun iş fəaliyyətinə və təhlükəsizliyinə 

olan təsiri öyrənilir. Son 10 ildə aparılan tədqiqatlar və analizlərin nəticələrinin ortaya 

qoyulması bu tədqiqatın orijinallığını və elmi yeniliyini daha da artırır. 
 

Açar sözlər: aviasiya, insan faktoru, texniki xidmət, aviaqəza, texniki heyət. 

Jel Classification: J24 
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Abstract  

Ensuring the safety of civil aviation - the main goal of the International Civil 

Aviation Organization (ICAO). In this area, significant progress has been achieved, 

but more needs to be done. It is well known that the majority of aviation accidents 

and incidents are the result of less than optimum human performance, which means 

that any improvement in this field can contribute significantly to improving safety. 

The abilities, reflexes, capabilities, knowledge and training levels, judgements of 

their intelligence, emotions, sensitiveness, carefulness, personality and the status of 

their health of human being are some of the most important factors affecting  the  

flight  safety.  Although  ―human  factors‖  can  not  be  defined exactly,  by  

reviewing  these  factors  we  can  acquire  a  definition  for  ―human factors‖.  When 

we  examine  the  occurred  aviation accidents, we  can see  that human  factors  

plays  a  major  role  in  the  accidents  with  a  rate  of  70  to  80 percent.  Therefore  

human  factors  should  be  considered  as  an  element  to  be dealed with and to be 

controlled. From this point of view we can say that the pilots, air traffic controllers, 

radar operators and the maintenance crew are the  peoples who can also minimize 

the risk of an accident. The purpose of this handbook - given the true state of affairs 

to give practical guidance on the human factor for the students of the Faculty of 

engineering of air transport, in areas undergoing training bachelors, and for non-

specialists in these fields - a basic understanding of the role of human factors in 

aircraft maintenance. The objective benefits - to show how the capabilities and 

limitations of human could affect its operations and security in certain conditions of 

carrying out maintenance. Conducted over the past 10 years of research analysis and 

conclusions, increases the originality and scientific approach these standards. 
 

Key words: aviation, human factors, maintenance, avia crash, maintenace personal  

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ «ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА» В РАЗВИТИИ 

АВИАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ И ЛЕТНЫХ КОМПАНИЙ 
 

Резюме 

Обеспечение безопасности гражданской авиации – главная цель Международ-

ной Организации Гражданской Авиации (ИКАО). В этой области удалось дос-

тичь значительного прогресса, но еще большее предстоит сделать. Общеиз-

вестно, что большинство авиационных происшествий и инцидентов являются 

результатом менее чем оптимальных действий человека, а это означает, что 

любые улучшения в этой области могут в значительной мере способствовать 

повышению уровня безопасности полетов. Способности, рефлексы, возмож-

ности, уровни знаний и подготовки, суждения, их ум, эмоции, чувствитель-

ность, аккуратность, индивидуальность и статус, здоровье человека являются 
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одним из самых важных факторов, влияющих на безопасность полетов. Хотя 

термин "человеческий фактор" не может быть определен точно, путем рес-

мотра этих факторов мы можем дать ему определение "человеческого фак-

тора". Когда мы исследуем произошедшие авиационные происшествия, мы 

видим, что человеческий фактор играет важную роль в авариях со скоростью 

от 70 до 80 процентов. Поэтому человеческий фактор следует рассматривать 

как элемент будет съезжались с и быть под контролем. С этой точки зрения мы 

можем сказать, что пилоты, авиадиспетчеры, операторы радаров и персонал по 

техническому обслуживанию являются людьми, которые могут минимизиро-

вать риск аварии. Цель данного пособия - с учетом истинного положения дел, 

разработать практическое руководство по человеческому фактору для студен-

тов факультета инженеров воздушного транспорта, проходящих обучение по 

программам бакалавриата, а для неспециалистов в этих областях - общее 

представление о роли человеческого фактора при техническом обслуживании 

воздушных судов. Задача пособия - показать, как возможности и ограничения 

человека могут повлиять на его деятельность и безопасность в определенных 

условиях проведения технического обслуживания. Проведенные за последние 

10 лет исследования и результаты анализов увеличивают оригинальность и 

научную новизну этого исследования. 
 

Ключевые слова: авиация, человеческий фактор, техническое обслуживание, 

авиакатастрофа, технический персонал.  
 

Günümüzdə mediyanın əsas xəbər başlıqlarında dəhşətli avia qəzalarının yer 

tutması davam etdiyinə baxmayaraq, ictimai təbliğ olaraq bildirmək olar ki, hava 

nəqliyyatı ilə səyahət nəqliyyatın ən təhlükəsiz forması olaraq qalır. Aviasiya Qəza-

ları üzrə Arxiv Bürosundan əldə olunan məlumatlara əsasən,  hava səyahəti zamanı 

2013-cü il üzrə ölənlərin sayı 265, 2012-ci il üzrə isə 794 nəfər təşkil etmişdir. Bu 

rəqəmlər yol nəqliyyatı ilə baş vermiş qəzalarda ölənlərin sayı ilə müaqyisə olunmaz 

dərəcədə azdır. Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatı (ICAO) tərəfindən verilən 

açıqlamaya görə təxminən 3 milyarda yaxın insan 2012-ci ildə hava nəqliyyatından 

istifadə etmişdir. Əğər bunu riyazı üsul ilə təhlil etsək görərik ki, sizin arzuolunmaz 

aviaqəzanın qurbanı olmaq şansınız (794/3000000000 = 0,00003%) çox azdır. 

Başqa sözlə ifadə etsək, sizin istənilən kommersiya uçuşu ilə etdiyiniz səyahət 

zamanı sağ qalma şansınız 99,999% təşkil edir [1] . 

Cədvəl 1. Hava nəqliyyatında ölüm və qəzaların baĢ vermə dinamikası 

Ġl Ölüm sayı (nəfər) # Qəzaların sayı 

2013 265 138 

2012 794 119 

2011 828 117 
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2010 1,115 130 

2009 1,103 122 

2008 884 156 

2007 971 147 

2006 1,294 166 

2005 1,459 185 

2004 771 172 

2003 1,230 199 

2002 1,413 185 

2001 4,140 200 

2000 1,582 189 
 

Mənbə: ―A Human Factors Analysis‖  Rocky 'Apollo' Jedick,2014 
 

Cədvəldən göründüyü kimi, hava nəqliyyatı ən təhlükəsiz nəqliyyat vasitəsi 

olmasına baxmayaraq, hələ də avia qəzalar baş verməkdədir və bunun nəticəsində 

insan həyatı təhlükə altına düşməkdədir. Aparılmış tədqiqatlar göstərir ki, baş 

vermiş qəzaların çoxusu məhz insanın əli ilə baş vermiş qəzalardır.  Bu baxımdan, 

―İnsan faktoru‖nun öyrənilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, bir çox 

ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycan Respublikası Mülki Aviasiya Administrasiyası 

tərəfindən Part 145-lə bağlı texniki xidmət üçün insan faktorunun əsasnaməsini 

yaratmışdır. Həmin əsasnaməni MAA-nın rəsmi internet səhifəsində əldə etmək 

mümkündür və o, AAR 145.A.30 (e) / AMC 145.A.30 (e) 6, 8, 9, 10 – AAR 

145.A.35 (d) – AAR 145.A.65 (b) bəndlərinə uyğun düzənlənmişdir.  

Şəkil 1 - günümüzün teknoloji inkişafına uyğun olaraq hava gəmiləri son modern 

avadanlıqlar və konstruksiyalarla təmin olunmasına əsaslanaraq avia qəzaların sayı 

azalmaqda, bunun tam əksinə isə insan amilinə əsaslanan qəzaların sayı çoxalmaq-

dadır. Belə ki, aviasiya sahəsində ―İnsan faktoru‖ anlayışı getdikçə böyük əhəmiyyət 

qazanmaqdadır ki, mexaniki səhvlərdən daha çox insan səhvi nəticəsində yaranan avia 

qəzaların sayının azalması ön plana çıxmaqdadır. Belə ki, ABŞ hava məkanını kontrol 

edən və hüquqi normativ sənədlərlə düzənləyən Federal Aviation Administration 

(FAA) hər il insan səhvi nəticəsində yaranan avia qəzaların statistikasını apar-

maqdadır. Tam siyahını  http://lessonslearned. faa.gov/ saytından əldə etmək olar [2]. 

 

 

 

 

ġəkil 1. Aviaqəzaların baş vermə səbəbi 
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Mənbə: https://www.faa.gov/ 

Aşağıdakı cədvələ nəzər yetirdiyimiz zaman insan səhvi ilə yaranan avia 

qəzaların sayının az olmadığı görünür. Məsələn, dəhşətli avia qəza iki hava gəmisi-

nin toqquşması ilə 1977-ci ildə Kanar adalarında – Hollandiya avia şirkətinə məxsus 

―Boeing-747‖ təyyarəsi Tenerif aeroportuna uçarkən dumanlı hava şəraitində 

PanAm şirkətinə məxsus diğər ―Boeing-747‖ hava gəmisi ilə toqquşmuşdur. Toq-

quşma zamanı 578 nəfər həyatını itirmişdir. Hadisənin baş vermə səbəbi isə xarici 

dil yetərsizliyi olmuşdur. Belə ki, dispetçerlərin ispan aksenti ilə ingilis dilində ko-

manda vermələri  hollandiya uçuş heyyəti tərəfindən çox pis başa düşülmüşdür  [3]. 

Diğər hadisə isə 1985-ci ildə baş vermiş avia qəzadır ki, yaxın 40 il ərzində 

ölənlərin sayına görə rekord göstərici hesab olunur. Qəzaya uğramış e təyyarəsində 

524 insan var idi ki, yalnız 4 nəfəri xilas olunmuşdur. Hadisənin səbəbi isə keyfiy-

yətsiz texniki təmir olmuşdur.  

―İnsan faktoru‖ anlayışı avaisya sahəsində yeni olmasına baxmayaraq, geniş 

istifadə olunur. İlk dəfə termin olaraq ―İnsan faktoru‖ anlayışı Böyük Britaniya 

Hava Müdafiə Sisteminində 1940-ci illər ərəfəsində aparılmış araşdırılmaların 

hesabat şəklində təqdim olunması zamanı ―İnsan faktoruna aid təlim materalı‖nda 

İnsan amili 

Texniki səbəblər  
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istifadə olunmuşdur. Lakin rəsmi olaraq 1957-ci ildən başlayaraq, həmin təlim 

materialları müasir praktikanın formalaşmasında tətbiq olunmağa başlanmışdır. O 

zamanlar bu termin əsasən huminatar elmlərdən (psixologiya, tibb, fiziologiya və s.) 

öyrədilən modellərin, nəzəriyyələrin təsviri və onun insan üzərindəki təsiri 

öyrənilirdi [4] . 

Cədvəl 2. Ölənlərin sayına görə 10 ən böyük avia qəzaların siyahısı (1974-2015)  

№ Təyyarə Ölənlərin 

sayı   

Ġl Qəza yeri Avia  Ģirkət - 

Ölkə 

Qəza səbəbləri 

1. Boeing-

747 

578 1977 Kanar    

adaları    

Hollandiya, 

ABŞ 

Dispeçerdən yanlış 

komanda qəbulu 

2. Boeing-

747 

520 1985 Yaponiya Yaponiya Hava gəmisinin 

qüsurlu təmiri 

3. ИЛ-76, 

Boeing 

349 1996 Hindistan Qazaxıstan, 

Səudiyyə 

Ərəbistanı 

Havada toqquşma 

4. DC-10 346 1974 Fransiya Türkiyə Baqaj qapısını açıq 

qalması 

5. Boeing-

737 

329 1985 Atlantik Hindistan Terror 

6. Boeing-

777 

298 2014 Ukrayna Malaziya Terror 

7. ИЛ-76 275 2003 İran İran Zəif görünmə 

şəraitində yer səthi 

ilə toqquşma 

8. А 300 264 1994 Yaponiya Çin - 

9. DC-8 250 1985 Newfoundland Kanada Qalxma zamanı 

uçuş sürətinin 

azalması 

10. DC-10 257 1979 Antraktida Yeni 

Zenlandiya 

Yer səthi ilə 

toqquşma 

Mənbə: http://forinsurer.com/public/14/07/07/3824/  
 

Bir çox müəlliflər bu termini ―ergonomik‖ anlayışı ilə eyni tuturlar və bu anla-

yışın sadəcə təhlükəsizlik sistemində insan əməyinin ümumiləşdirici bir hissəsi kimi 

qələmə verirlər.  Çox sadə dillə söyləmiş olsaq, insan faktoru  "insanın işinə uyğun-

luğu, işin insana uyğunlaşdırılması" dır və ―İnsan faktoru‖ aviasiya texniki xidməti 

kontekstində daha çox aşağıda göstərilən şəkildə başa düşülə bilər:  

"İnsan amilləri" iş yerlərində insanların bacarıq imkanlarını və insanın məhdudlaş-

dırılmış fəaliyyətini öyrənir. ―İnsan amilləri‖  sistemin icra olunma səviyyəsini ölçür. 

Belə ki, bu təlim texniki xidmət personalının avadanlıqlardan istifadə etmə qabiliyyə-
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tini, mövcud olan yazılı və şifahi prosedurlar və qaydalara olan münasibətini, həmçi-

nin ətraf muhitlə olan qarşılıqlı təsirini öyrənir. Texniki xidmət üzrə  personal və 

sistem arasındakı münasibətlərin optimallaşdırılması nəticəsində Uçuş təhlükəsizlilik 

səviyyəsinin yaxşılaşdırılması insan amillərinin araşdırılma predmetidir. 

Bildiyimiz kimi, hər hansı bir sistemi və ya mövzunu daha yaxşı anlamaq üçün 

müxtəlif modellərdən istifadə olunur. Belə modellərdən biri də, SHELL modelidir. 

Bu model ilk dəfə olaraq professor Elvin Edvards (Elvin Edwards) tərəfindən 1972 –

ci ildə istifadə olunmuşdur (Şəkil 2). 

Bu modelin əsas elementlərinin baş hərfindən götürülərək SHELL sözü meydana 

gəlmişdir. Belə ki, ―software‖ – proqram təminatı, ―hardware‖ – obyekt, 

―environment‖ — ətraf mühit, ―liveware‖ — subyekt kimi ədəbiyyatlarda qələmə 

verilir. SHELL modelinin tam mərkəzində isə diğər əsas bir element L - insan durur. 

Həmin elementin SHELL diğər blokları arasındakı qarşılıqlı münasibət öyrənilir [5]. 

 

ġəkil 2. SHELL modeli 

 

 

 

 

 

 

 

Mənbə: müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir. 

Software – proqram təminatı: bura daha çox texniki prosedurlar, iş cədvəlləri, 

təlimatlar və s. aid olunur.  Hər hansı bir prosedurun düzgün yazılmaması, hər hansı bir 

simvolun düzgün qoyulmaması, xarici dil zəifliyi bu elementdə tez-tez qarşıya çıxan 

problemlərdəndir. Bildiyimiz kimi, Sovet sistemi dağıldıqdan sonra əldə mövcud olan 

rusdilli ədəbiyyat tədricən yerini ingilis dili ilə yazılmış ədəbiyyata vermək 

məcburiyyətində qaldı. Buna görə bir çox insanlarda, ingilis dili səviyyələrinin dövrün 

tələblərinə cavab vermədiyi üçün, hələ də ingilis dilində olan təlimatların oxunması və 

anlanmasında səhvə yol vermə əmsalı böyükdür. Hazırda bir çox aviasiya şirkətləri bu 

S 

L 

L 

E 

H 
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məsələnin həll olunması üçün şirkətdaxili ingilis dili təlimləri təşkil etməkdədir ki, bu da 

problemin qismən də olsa həll olunmasına köməklik göstərməkdədir.  

Hardware - obyekt: avadanlıqlar, alətlər, ehtiyat hissələri, ölçü vasitələri və s. aiddir. 

Ən çox rastlanan səhvlərə lazımi alət və ya ehtiyat hissələrinin anbarda olmaması, 

düzgün olmayan quraşdırma, düzgün saxlanılmama şərtləri və s. daxildir. L-H 

münasibəti bir çox ədəbiyyatlarda İnsan-Texnika kimi səciyyələndirilir. Belə ki, müasir 

dövrdə hava gəmilərinin daha çox avadanlıq və avionik cihazlarla təchiz olunmasını 

nəzərə alaraq onlara olan münasibətdə birmənalı qarşılanmır. Həmin avadanlıqlara və 

cihazlara təlimata uyğun olmayan quraşdırma aparmaq uçuş təhlükəsizliyinə təsir edən 

ən başlıca faktorlardan biridir. İnsan-Texnika münasibətləri təkcə ―İnsan faktoru‖nda 

deyil, diğər elmlərin də əsas müzakirə predmeti olaraq qalmaqdadır.  

Environment - ətraf mühit: daha çox bizi əhatə edən fiziki mühit, habelə anqar-

dakı şərait, xidməti iş mühitinin təşkilinin sxemi, idarəetmə strukturu və s. aiddir. 

Daha çox sıx rastlanan problemlər anqardakı iş şəraitinin əlverişli olmaması göstə-

rilir. Belə ki, anqar şəraitində temperaturun 12 dərəcədən aşağı düşməsi texniki xid-

mət işini yerinə yetirən mühəndislərdə barmaq hiss etmə qabiliyyətini ―0‖  

səviyyəsinə salır. Bu daha şox naqillərin birləşdirilməsi zamanı düzgün quraşdırılma 

aparılmasına maneçilik törədə bilər. Tam əksinə, temperaturun 26 dərəcənin üstündə 

və daha çox olması mühəndislərdə halsızlıq, daim tərləmə və diğər xoşagəlməz 

narahatçılıqlar doğurur,  fikri cəmləşdirməyə təsir edir.  

Liveware - subyekt, başqa sözlə ifadə etmiş olsaq, insanlar arasındakı qarşılıqlı 

münasibətlər öyrənir. Bəzi mütəxəssislər ixtisaslı təhsil-təlim keçmələrinə baxmaya-

raq, komanda şəklində işləmək məcburiyyətində qalırlar və əsl çətinlik məhz 

buradan başlayır. Məsələn, hər hansı bir texniki xidmət işinin görülməsində eyni 

təhsil səviyyəsinə malik insanların hansı birinin komandaya liderlik etməsi problemə 

çevrilə bilər. Bu baxımdan, ICAO tərəfindən xüsusi qabaqlayıcı təlimlər keçirilir ki, 

bunlardan biri də ―İnsan faktoru‖ təlimidir. Bu təlimin əsas məqsədlərindən biri iş 

personalına özlərinin və diğər şəxslərin  bacarıq və imkanlarını, yetərsiz və zəif tə-

rəflərini anlamasına kömək etmək və bunun nəticəsində yarana biləcək insan səhv-

lərinin sayını azaltmaqdır.  

Yuxarıda qeyd olunanlara sadə misallar üzərində baxaq. Hər hansı bir şəxsin 

yüksəklik qorxusu varsa, o zaman həmin şəxsin yüksəklikdə işləməsinə mane olmaq 

lazımdır, əks-halda qorxudan mütləq nöqsan buraxması qaçılmazdır. İnsanın evdə və 

ya işdəki təzyiqdən dolayı yaranan stres vəziyyətində işləməsi, gecə normadan artıq 

spirtli içki qəbul edərək və ya gecə yuxusuz qalaraq işə gəlməsi, hər gün eyni işi 

görməkdən bezməsi və s. bu təlimin müzakirə obyektidir.  

Ümumiyyətlə insanın səhvləri üzərində aparılmış tədqiqatlar onu göstərmişdir 

ki, insanın ən çox səhv buraxdığı 12 ədəd faktor mövcuddur ki, bu da elmi ədəbiy-
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yatlarda ―Çirkli dəst
1
‖ adlandırılır. 1980-ci illərin sonu və 1990-cı illərin əvvəlləri 

texniki xidmətə söykənən avia qəzaların sayının artması ilə əlaqədar olaraq, Kanada 

nəqliyyat departamenti aviasiya sənayesi ilə birlikdə texniki xidmət zamanı daha çox 

diqqət verilməsi gərək olan 12 ədəd insani faktoru müəyyən etmişdir ki, bu da 

texniki xidmət zamanı baş verə biləcək nöqsanları azaldır. 1994-cü ildən başlayaraq 

―Çirkli dəst‖ anlayışı beynəlxalq statusu alaraq bütün dünyada texniki xidmət 

personalı üçün bələdçi rolunu oynayır [6]. ―Çirkli dəst‖ aşağdakılardan ibarətdir: 
 

Cədvəl 3. “Çirkli dəst” 

№ “Çirkli dəst”  

faktoru 

Nümunə Mövcud təhlükəsizlik 

tədbirləri 

1 Ünsüyyət 

çatıĢmazlığı 

―Zənimcə diğər növbədə olan 

heyyət təyyarədə yağlama işini 

başa vurub‖. Düzgün olmayan ün-

süyyət formasıdır və tez tez rast-

lanan nöqsandır. 

Şübhəni aradan qaldırılması və 

ünsiyyət üçün qeydiyyat jurnal-

larından istifadə edin. Görülə-

cək və tamamlanmayan iş müt-

ləq qabaqcadan müzakirə olun-

malıdır. Heç vaxt güman etmə-

yin, həmişə yoxlayın. 

2 Özündən 

razılıq 

―Mən bura 1000 dəfə baxmışam və 

heç vaxt heçnə tapmamışam.‖ 

Özündən razı olan texnik ona ayrı-

lan sahəni öz iş təcrübəsinə inana-

raq inspeksiyanın görülməsi haq-

qında sənədi imzalayır. Günlük ru-

tin işləri hər gün təkrarlanması 

məhz insanda özünə inam 

prinsipini yaradır və əğər nə vaxtsa 

heç nə baş verməyibsə indidə baş 

verməz deyə özünü sakitləşdirir.  

Özünü səbirli olmaq üçün daim 

məşq et və hər zaman nöqsan 

tapılmasını fikrini bir vərdiş 

halına gətir. Heç vaxt görmədi-

yin işə görə imza atma. Heç 

vaxt güman etməyin, həmişə 

yoxlayın. 

3 Bilik/savad 

çatıĢmazlığı  

―Bu ehtiyyat hissəsinin necə 

quraşdırmalıyam. Nəisə düz alın-

mır.‖ Yetərli biliyin olmaması. 

Belə ki işi görən texniki heyət 

yetərli biliyə sahip olmadığı üçün 

hava gəmisinin quraşdırılan ob-

yekt haqqında məlumatlı deyil. 

Bu əlbəttə yüksək temp ilə artan 

texnologiyanın təsiri ilə əlaqədar-

dır ki, daim bilik səviyyəsinin 

yenilənilməsinə ehtiyac duyulur.  

Yaddaşa etibar etmə və hər za-

man göstərilmiş iş üzrə texniki 

təlimatlara bax. Şüphəli an za-

manı diğər şəxslərlə diskusiya 

apar.Bu iş üzrə təlimlərdən keç. 

4 Diqqətsizlik, 

yayinma və 

unutqanlıq 

―Sənin yoldaşın təcili telefonda 

gözləyir‖ İşdən yayındırma, bu 

halda texnik işə olan konsentrasi-

Çalışmaq lazımdır ki, yarım 

qalan işi yerindəcə görülsün. 

Yarım qalan iş varsa, onu qey-

                                                           
1
 düjün : On iki eyni növ şeyin ədədi,on iki eyni növ əşyadan düzəldilmiş dəst,komplekt. Bir düjün 

qaşıq (12 dənə qaşıq başa düşülür). 
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yası tamamilə pozulur və fikri ev-

dən gələn zəngə yönəlir, işə yeni-

dən döndüyü zaman isə diqqəti 

toplamaq və unutqanlıq kimi səhv-

lər buraxma ehtimalı böyüyür.  

diyyat jurnalına qeyd edin. Ya-

rım qalan işi yenidən gördüyü-

nüz zaman mütləq 3 addım 

geridən başlayın. 

5 Komanda 

Ģəklində 

görülən iĢ 

―Mən fikirləşdim ki sən təyyarəni 

sola döndərəcəksən‖ Komanda şə-

klində görülən iş xüsusəndə 2 

nəfərdən artıq personalın daha 

çətin texniki xidmət göstərilməsi 

zamanı düzgün ünsüyyət qurul-

mamasından dolayı çıxan nöqsan-

lardır.  

İşə başlamazdan əvvəl işi bö-

lüşdürmək və əmin olmaq 

lazımdır ki, hər kəs görəcəyi işi 

düzgün başa düşüb. 

6 Yorğunluq ―Mən çox şadam ki, iki günlük iş 

növbəsi başa çatır.‖ Yorğunluq – 

daim bir nəfərin bir işə daha çox 

yükləmək onun vaxtından tez 

yorulmasına səbəb olur və nöqsan 

etmə əmsalı çoxalır.  

Yorğunluq simptomlarından 

xəbərdar olmaq lazımdır. 

Müntəzəm (8 saatdan az 

olmamaq şərt ilə) yuxu almaq 

və qısa idmanla məşğul olmaq 

lazımdır. Başqalarından öz işini 

yoxlamaq üçün xahiş et. 

7 Resurs 

çatıĢmamazlığı 

―Bu işi görmək üçün 1 texnik ye-

tərlidir‖ İnsan resursu çatışma-

mazlığı. Beləki texniki təlimata 

əsasən əğər texniki təmir işinin 

görülməsində 3 nəfər tələb 

olunduğu  zaman 1 nəfərin həmin 

işə buraxılması özündən aslı 

olmayan səhvlərin yaranmasıma 

şərait yaradır.  

İşə başlamazdan əvvəl daim işi 

görəcək yetərli personalın və 

yetərli stokun olmasına əmin 

olmaq lazımdır.  

8 Təzyiq 

göstərilmə 

―Bir az tez olunuz, yenə geç 

qalırıq‖ Təzyiq altında işləmək, 

işi necə gəldi bitirmək təki kiməsə 

töhmət gəlməsin.Yanlış yanaşma 

və səhv buraxılması üçün təzyiq 

potensial məbə sayılır. 

Təzyiq şəxsi məna daşımamalı-

dır. Başqalarından kömək istə 

və ―Yox‖ deməyi bacarmaq 

lazımdır.  

9 Özünə güvə-

nin olmaması 

―Təyyarənin sahibi mənəm və 

mən bildirirəm ki, bu bir o qədər 

böyük nöqsan deyil‖. Əlbətdə ki, 

texniki heyyət rəhbərliyinin ya-

nında öz güvənini itirərək qorxu-

dan, əminsizlikdən dolayı təyya-

rənin həqiqətən pis vəziyyətdə 

olması haqqında məlumatları giz-

lədir və bu da avia qəzaların baş 

verməsinə səbəb ola bilər.  

Sadəcə, qeydiyyat jurnalında 

hava gəmisindəki nöqsanı qeyd 

et və sadəcə hansı hissənin 

istismara yararlı olduğuna imza 

at. Standartlara qarşı getmək-

dən çəkinin. 

10 Stress ―Mən təyyarəni zədələdim. İndi 

borclarımı necə verəcəm, məhkə-

məyə düşsəm halım necə olacaq‖ 

İş zamanı stressə qarşı çox diq-

qətli olmaq lazımdır. İşi dərhal 

saxlamaq və problemin səmə-
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Stress – təyyarənin zədələnməsin-

dən sonra stressə düşən texniki 

personal düzgün qərarlar verə bil-

mir və səhvə yönəlik hərəkətləri 

çoxalır.  

rəli həll yollarını araşdırınız. 

Ən azından məzuniyyət və ya 

qısa bır istirahət götürə bilərsi-

niz. Başqalarından öz işivi yox-

lamaq üçün xahiş et. Stresi iş 

yoldaşlarınla müzakirə et. 

11 Döğru 

olmayan qərar 

―Bütün təlimatlar qeyd edir ki, ən 

uyğun yerdə quraşdırmaq olar.‖ 

Maarifləndirmənin olmadığı yer-

də düzgün qərar verilməsində çə-

tinliklər yarana bilər ki, bu da 

gələcəkdə hər hansı qəzaya səbəb 

ola bilər.  

Sadəcə aviaqəza zamanı nələrin 

baş verdiyini düşünüz. Qərar 

qəbul etməzdən əvvəl başqası 

ilə müzakirə edin.  

12 Norma və 

qaydalara 

riayət 

etməmək 

―Bu işin ən rahat yolu budur, tex-

niki təlimata ehtiyyac yoxdur.‖ 

Qaydaların pozulmasıdır. Beləki, 

texniki heyyət çox vaxt yeni çıxan 

reviziyaları oxumadan texniki 

xidmət işini görür və ya hər hansı 

bir dəyişiklik ola bilməz deyərək, 

qaydalara əməl etmir (yəni işi 

görməzdən əvvəl texniki təlima-

talrı oxumaq) və yeni reviziyada 

qeyd olunmuş bərkitmə işlərini 

yerinə yetirmir.  

İşi görməzdən əvvəl texniki 

təlimatalra oxumaq və müza-

kirə etmək lazımdır.  

Mənbə: http://aviationknowledge.wikidot.com/aviation:dirty-dozen  

Bu günə kimi ―İnsan faktoru‖, aparılmış araşdırmalar və təlimlərin nəticəsində 

avia qəzaların azalma tendensiyası və bütün mövzuların yetərincə ələ alındığı 

düşünülməkdə idi. Lakin 24 mart 2015-ci ildə baş vermiş avia qəza insan faktorunda 

az dəyər verilən mövzunu yenidən ortaya çıxarmışdır.  

Qeyd edək ki, ―Lufthansa‖nın törəmə şirkəti olan ―Germanwings‖ aviaşirkətinə 

məxsus ―Airbus A320‖ təyyarəsi  bu il martın 24-də Alp dağlarının ucqar hissəsində 

qəzaya uğrayıb və nəticədə 150 nəfər ölüb. Qəzaya insan faktoru, daha doğrusu 

təyyarənın ikinci pilotu Andreas Lubitzin səbəb olduğu bildirilir. Aparılan araşdırmalar 

nəticəsində A. Lubitzin martın 10-da Düsseldorf xəstəxanasında psixoloji müalicə 

aldığı, ancaq bu barədə aviaşirkətə məlumat vermədiyi ortaya çıxıb. Digər tərəfdən, A. 

Lubitzin sevgilisi olduğu bildirilən və Maria ləqəbi ilə qəzetlərə müsahibə verən qadın 

ikinci pilotun ona ―bir gün elə bir şey edəcəyəm ki, bütün sistem dəyişəcək. O zaman 

hər kəs mənim adımı öyrənəcək və məni xatırlayacaq‖ dediyini açıqlayıb. Düsseldorf 

polisinin istintaq qrupu Fransada ―А320‖ təyyarəsini qəsdən qəzaya uğratmaqda şübhəli 

bilinən 27 yaşlı pilot Andreas Lubitsin ciddi psixosomatik xəstəlikdən əziyyət çəkdiyini 

təsdiqləyən dəlillər aşkarlayıb. 
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Yuxarıda baş vermiş insident aviasiya sahəsində çox danışılacaq bir mövzu 

olaraq qalmaqdadır. ABŞ-nın Milli Nəqliyyat üzrə Təhlükəsizlik Heyəti (National 

Transportation Safety Board) 21 il ərzində aparılmış tədqiqatın nəticələrinə uyğun 

olaraq 37 belə bir hadisə baş verdiyini açıqlamışdır [7]. Belə ki, 37 hadisədə pilotlar 

idarə etdikləri hava gəmisini yerə çırpılmasını təşkil etmişlər və ya buna cəhd 

göstərmişlər ki, bunun da 36-sı ən azı 1 ölümə səbəb olmuşdur. Başa düşüldüyü 

kimi, qəzaların baş vermə səbəbləri insan amili olmuş və ümumi uçuş təhlükəsizli-

yinə bir zərbə vurmuşdur. Aparılmış tədqiqat nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, bu 

pilotların əksəriyyəti uçuşları daha çox təkbaşına idarə etdiyi zaman intihara cəhd 

göstərmişlər və yüngül motorlu hava gəmiləri onların intiharı üçün üstünlük verdik-

ləri hava gəmisi tipidir. Bu hadisələrin bir qismində pilot intihar etməsi nəticəsində 

özü ilə birlikdə yüzlərlə insanın həyatına son qoymuşdur. Toksikoloji test nəticələri 

daha da təəccübləndirici nəticələr ortaya qoymaqdadır. Baş vermiş 37 avia intihar 

hallarında pilotların 24% -nin spirtli içkilərdən və 14%-nin isə digər qanunsuz 

narkotik maddələrdən istifadə etdiyi müəyyən olunmuşdur. Həmin pilotların intihara 

cəhd etmə səbəblərinin əsas amilləri daxili və sosial problemlər (46%), hüquqi prob-

lemlər (40%) və qabaqcadan mövcud olan psixiatriya problemləri (38%) olmuşdur. 

Qeyd olunmuş insident Azərbaycanda mülki aviasiya sahəsində də uçuşların 

təhlükəsizliyi və pilotların sağlamlığı məsələlərini daim xüsusi diqqət mərkəzində 

saxlanılmasını vacib etmişdir. Bu sahəyə ümumi nəzarət və rəhbərliyi Uçuşların Təh-

lükəsizliyi üzrə Avropa Agentliyi (EASA) edir. Təyyarələri idarə edən pilotların 

seçilməsində isə beynəlxalq standartları müəyyən edən Beynəlxalq Mülki Aviasiya 

Təşkilatı (ICAO) xüsusi tələblər qoyur: ―Azərbaycanda pilotlar hələ Milli Aviasiya 

Akademiyasına (MAA) qəbul olunanda öz qabiliyyətlərinə, sağlamlığına və bir sıra 

digər məsələlərə görə seçilirlər. Ona görə də Avropada, Alp dağlarında baş verən son 

avia qəzanın səbəbləri qismən olsa da, bu etapda qarşısı alınır. Əgər abituriyentlər bu 

meyarlara, şərtlərə cavab vermirlərsə, o zaman onlar müvafiq fakültələrə qəbul olun-

murlar. Daha sonra isə pilotların psixoloji durumunda və sağlamlığında ümumən baş 

verə biləcək dəyişiklikləri nəzarətdə saxlamaq üçün onlar mütəmadi olaraq tibbi 

müayinədən keçirilirlər. Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunun Aviasiya poliklini-

kasında bunun üçün xüsusi komissiya da yaradılmışdır. Həkim - uçuş ekspert 

komissiyası pilotları xüsusi diqqət mərkəzində saxlayır. Pilotlar hər uçuşdan qabaq 

mütləq komissiyada müayinədən keçirlər‖. Pilotların fiziki və ya pisxoloji sağlamlıq-

larında zərrə qədər nöqsan olduğu təqdirdə, uçuşa çıxmalarına qadağalar qoyulur. 

MAA-nın ―Uçuş mühəndisliyi (Pilot)‖ və ―Hava nəqliyyatının hərəkətinin idarə 

olunması mühəndisliyi (Dispetçer)‖ ixtisaslarına Heydər Əliyev Beynəlxalq Aero-

portu Aviasiya poliklinikasının Həkim-uçuş ekspert komissiyasında xüsusi tibbi 

müayinə keçmiş, Azərbaycan vətəndaşlığı olan 23 yaşına qədər abituriyentlər qəbul 

edilirlər. Bundan başqa, həmin abituriyentlər MAA-da ―Psixofizioloji peşə seçimi‖ 
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və ―Fiziki hazırlıq‖ üzrə xüsusi qabiliyyət müsabiqələrindən keçirlər: Daha sonra da 

kursant olarkən, onların psixofizioloji və fiziki durumları daim nəzarətdə saxlanılır. 

Alp dağlarında baş verən son avia qəzanın səbəblərinin qarşısının alınması ilə 

əlaqədar olaraq, bu sahədə beynəlxalq tələblərə uyğun yeni qaydalar hazırlanır [8]. 

 

Nəticə 

Aparılmış tədqiqat bir daha subut edir ki, aviasiya insidentlərinin qarşısının 

alınmasında dunya praktikasında geniş istifadə olunan insan faktorunun ölkəmizdə 

də mülki aviasiya şirkətlərində geniş tətbiq olunmasına və öyrənilməsinə ehtiyac 

vardır. Ölkəmizdə bu sahədə aparılan tədqiqatlar daha çox nəzəri və dünya aviasiya 

ədəbiyyatına uyğun aparılmış, şirkətdaxili baş verən insidentlər bu kimi araşdırma-

lardan kənar qalmışdır. Halbuki, şirkətdaxili hadisələrin öyrənilməsi və əldə olunan 

nəticələrin yerli aviasiya şirkətlərinin bütün uçuş və texniki personal tərəfindən 

mənimsənilməsi üçün müntəzəm təlimlərin təşkil olunması müsbət nəticə verə bilər. 

Belə ki, bu kimi təlimlər insanların özlərinin və ya iş yoldaşlarının buraxdığı 

səhvləri və bu səhvlərin törətdiyi qəzaları gözləri ilə real şəraitdə görürlər və 

gələcəkdə bu kimi nöqsanlara yer vermirlər. Bu da öz növbəsində avia qəzaların 

azalmasına, şirkətin maliyyə və iqtisadi vəziyyətinin yaxşılaşmasına və şirkətin 

imicinin yüksəlməsinə təsir göstərir. 
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                                                                Xülasə 

Bu tədqiqatın başlıca məqsədi xəzinədarlığın  müxtəlif ölkələrdə yaranma səbəblə-

rini, tarixi inkişafını və səciyyəvi xüsusiyyətlərini göstərmək, xəzinədarlığın inkişaf 

edərək müasir dövrdə dövlət maliyyəsinin tərkibində necə əhəmiyyətli bir instituta 

çevrilməsini göstərməkdən ibarətdir. Tədqiqatın metodologiyasını nəzəri və  müqa-

yisəli təhlil üsulları, xarici iqtisadçıların elmi əsərləri, elmi ümumiləşdirmələr təşkil 

edir. Tədqiqatın nəticəsi onu deməyə imkan verir ki, xəzinədarlıq ölkələrin pul və-

saitlərindən səmərəli istifadə etmək zərurətindən meydana gəlmişdir. Vəsaitlərin ida-

rə edilməsi mərkəzi kimi xəzinədarlıq müxtəlif pillələri keçərək ən vacib funksiya-

ları özündə ehtiva edir və müasir anlamda dövlət büdcəsinin icrasında müstəsna rol 

oynayır. Tədqiqatın məhdudiyyətləri xəzinədarlıq haqqında  geniş  məlumat bazası-

nın olmaması, bu sahədə elmi tədqiqat işlərinin az sayda olmasıdır. Tədqiqatın prak-

tik əhəmiyyəti bu sahə üzrə olan mütəxəssislərin tədqiqatın nəticələrindən faydalan-

masındadır. Tədqiqatın elmi yeniliyi xəzinədarlıqla bağlı nəzəri araşdırmanın daha 

geniş şəkildə işıqlandırılması, xarici nəzəriyyəçilərin bu barədə elmi faktlarına isti-

nad edilməsindədir. 
 

Açar sözlər: xəzinədarlıq, xəzinədarlıq sistemi, mərkəzləşdirilmiş və mərkəzləş-

dirilməmiş kassa. 

Jel Classification: E63 

ESTABLISMENT OF TREASURY, DEVELOPMENT AND ITS 

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS 

 

Abstract 

Objective: The main purpose of this research is to show reasons of the evolution of 

treasury system in different countries, its historical development and specific 

characteristics, and analyze how it become an important part in a state‘s financial 

system. Research methodology: theoretical and comparative methods, scientific 
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works of foreign economists, scientific generalizations. Results: The results of the 

study allow us to say that the creation of the treasury has occured because of need to 

effectively usage of money funds. Treasury as a center of management of funds, 

maintains the most crucial functions and plays a very important role in the 

implementation of the state budget in the modern sense. Limitation of the study: The 

lack of detailed information the limited amount of scientific-research works in this 

field. The practical implication of the research is the use of the results of the 

researches by the specialists in this field. The scientific novelty of the research is 

that theoretical research in connection with treasury has been investigated widely 

and have been referred to the scientific facts of foreign theorists.  
 

Key words: treasury, treasury system, centralized and decentralized cash 
 

СОЗДАНИЕ,  РАЗВИТИЕ КАЗНАЧЕЙСТВА И ЕГО ТЕОРЕТИКО-

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

И.В. Бабазаде 

Докторант, UNEC 

Резюме 

Основная цель этого исследования состоит в изложении причины возникнове-

ния, исторического развития, существенных особенностей казначейства в раз-

ных странах, превращения его, в результате развития в современный период, в 

значимую структуру в составе государственных финансов. Методологию иссле-

дования составляет теоретические и сравнительные методы, научные труды 

зарубежных экономистов, научные обобщения. Результат исследования дает 

возможность говорить о том, что возникновение казначейства связано с необхо-

димостью эффективного использования денежных средств странами. Как центр 

управления средствами, казначейство пройдя различные стадии, вобрало в себя 

самые важные функции, и в современный период играет исключительную роль 

в выполнении бюджета. Ограничения исследования в отсутствии обширной 

информационной базы о казначействе, незначительное количество научных 

исследований в этой области. Практическое значение исследования в использо-

вании результатов исследования специалистами в этой области. Научная новиз-

на исследования в том, что более широко освещены теоретические изыскания в 

связи с казначейством, обобщены научные факты зарубежных теоретиков.   
 

Ключевые слова: казначейство, казначейская система, централизованная и 

децентрализованная кассы. 
 

Hər bir dövlət üçün  büdcə  hər şeydən əvvəl maliyyə sistemində büdcə hüququ 

anlayışını müəyyən edir və büdcə hüququ da hər bir dövlətin maliyyə hüququnun 
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tərkibinə daxil edilir. Maliyyə sisteminin tərkibində büdcə elə bir fenomendir ki, əsas 

maliyyə kateqoriyalarının (vergi və digər məcburi ödənişlər, dövlət krediti, dövlət 

xərcləri) birliyini özündə ifadə edir və büdcə vasitəsilə maliyyə vəsaitlərinin səfərbər 

edilməsi və onların məqsədli istifadəsi baş verir. Büdcə dövlət maliyyə sisteminin ilk 

və əsas elementidir. Dövlət büdcəsinin üzrərinə dövlət idarəçiliyi strukturlarının 

layihələrinin maliyyələşdirilməsi yükü düşür. Büdcədə bütün xüsusi  strukturların 

gəlir və xərcləri əks etdirilir. Büdcə mürəkkəb və əhatə dairəsi geniş bir anlayışdır, 

ona görə də büdcə anlayışına müxtəlif yanaşmalar mövcuddur. Bu yanaşmalar 

içərisində iqtisadi və hüquqi yanaşma formaları var ki, bütün ölkələrin büdcələri 

qurularkən bu yanaşmalar mütləq nəzərə alınır. İqtisadi yanaşma formasına görə [1] 

büdcə hər bir mərkəzləşmiş dövlətin pul vəsaitlərinin yaradılması, bölüşdürülməsi və 

istifadəsi prosesində yaranan iqtisadi  münasibətlərin məcmusudur. Hüquqi  cəhətdən  

büdcəyə yanaşsaq görə bilərik ki, büdcə əsas maliyyə planı sənədi olmaqla ictimai 

vəsaitlərin yaradılması, bölüşdürülməsi və istifadəsini özündə birləşdirir.  

Baxmayaraq ki, dövlət maliyyəsinin mərkəzləşdirilmiş şəkildə idarə edilməsinin 

uzun bir tarixi vardır, ―büdcə‖ termini XVII əsrin sonlarından  etibarən  meydana  

gəlmişdir. Büdcə sənədi [2] deyilərkən elə bir sənəd nəzərdə tutulurdu ki, bu 

sənəddə parlament tərəfindən təsdiqlənmiş  hökumət gəlirlərinin və xərclərinin planı 

öz əksini tapmışdır. Praktik olaraq dövlət büdcəsi anlayışı ilə dövlətin meydana 

çıxması anlayışı  eyni anda təşəkkül tapmışdır. İlk dəfə büdcənin yaranması [3] və 

onun təsdiq olunması prosesi İngiltərədə baş vermişdir. İngiltərədə [4] büdcə termini 

―portfel‖ mənasını ifadə edirdi və xəzinədarlıq  naziri bu portfeldə pul və hesabatları 

saxlayaraq, müntəzəm olaraq Lordlar  Palatası qarşısında çıxış edirdi. 

İctimai  vəsaitlərin rasional istifadə edilməsi yalnız düzgün şəkildə tərtib edilmiş 

büdcədən asılıdır ki, bu da ölkədə makroiqtisadi sabitliyin əldə edilməsində vacib rol 

oynayır. Bütün dövlətlər bu prinsipə maksimum dərəcədə riayət etməyə çalışmış, di-

gər tərəfdən, ölkələr vəsaitlərdən rasional istifadə etməyə bir növ məcbur olmuşdur.  

Belə ki, 1809-cu il Rusiya imperiyasında gəlirlərin xərcləri üstələməsi səbəbindən 

yaranmış böyük defisit Rusiyanı müflis eləmişdir. Çar I  Aleksandrın göstərişi ilə 

büdcə sənədinin tərtib olunması üçün qraf  M.M.Speranskiyə tapşırıq verilmişdir. 

İslahatlara başlayan M.M.Speranski Rusiya üçün 2 əsas məsələnin həllini vacib 

bilirdi ki, bunlar da borcların ödənilməsi, gəlirlərlə  xərclərin bərabərləşdirilməsi idi. 

M.M.Speranskinin [5] imperatorun tapşırığı əsasında tərtib etdiyi ―Maliyyə planı‖ 

fundamental əsərində qeyd edilirdi ki, dövlət büdcəsi gəlir və xərclərinin  idarə 

edilməsi  mənbəyi  vahid  orqan vasitəsilə birləşərək, daha sonra həmin gəlirlərin və 

xərclərin mütənasibliyi təşkil edilərək, hər il vahid smeta sənədi şəklində müəyyən-

ləşməlidir. Smeta  və  illik maliyyə  qanunu yoxdursa, hətta gəlirlərin və xərclərin 

vahid xəzinə hesabı mövcud olsa belə,  yenə orada maliyyənin şəffaf idarə edilmə-

sindən söhbət gedə bilməz. Rusiya və digər ölkələrin maliyyə sisteminə baxarkən 
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görə bilərik ki, büdcə sənədinin tərtib edilməsinin əsas səbəblərindən biri pul vəsait-

lərindən bərbad istifadə nəticəsində ölkələrin müflis olmağıdır ki, bu da son nəticədə 

ölkələri büdcə sənədini tərtib etməyə, daha sonra büdcə sənədini düzgün tərtib 

etməyə məcbur etmişdir. 

Ölkələrdə büdcənin düzgün formalaşdırılması bir çox amillərdən asılıdır. Lakin 

bu amillərin içərisində ən vacibi dövlət büdcəsinin formalaşdırılmasında iştirak et-

miş şəxslər, iştirakçılardır. Bu məsələ ilə bağlı olaraq Hallenberq və Van-Haqen [6] 

hökumətlər daxilində formalaşdırılan büdcə proseslərini izləyib müəyyən nəticələr 

əldə etmişlər. Müəlliflər göstərməyə çalışırlar ki, hökumətlərin strukturunda 

koalisiyaların olması və ayrı-ayrı nazirliklərin  lobbiçilik fəaliyyətləri nəticəsində 

müvafiq büdcə xərclərinin artımı son nəticədə büdcə defisitinin yaranmasına səbəb 

olacaqdır.  Lakin bu yaranmış effektsizliyi, xüsusilə Nazirlər Kabinetinin üzvlərinin 

opportunist davranışı  nəticəsində  yaranan  neqativ  təsiri  Maliyyə nazirinin, yaxud 

Baş nazirin rolu nəticəsində büdcənin formalaşdırılması və büdcənin idarə edilməsi 

prosesi  asanlaşdırıla bilər. Burada əldə edilən əsas nəticə odur ki, büdcə prosesinin 

effektiv olması həmin prosesdə iştirak edən iştirakçılardan birmənalı olaraq asılıdır. 

Dövlət büdcəsi bütün dünyada ölkələrin milli gəlirinin əhəmiyyətli hissəsini 

təşkil edən və ölkələrin iqtisadi inkişafını müəyyən edən əhəmiyyətli amildir. Dövlət 

funksiyalarının icra edilməsi üçün lazım olan büdcə vəsaitlərinin ümumi həcminin 

seçimi  problemi həmişə öz aktuallığını saxlayan və həlli vacib olan əsas məsələlər-

dən biridir. Büdcənin profisitinin və ya defisitinin yaranması planlaşdırmanın uzun-

müddətli strategiyasıyla, həm də xarici iqtisadi amillərlə bağlı olmuşdur. Əsas xərc 

maddələri üzrə bölüşdürülmənin realizəsi birbaşa olaraq ölkənin büdcə siyasəti üzrə 

müəyyənləşmiş prioritetlərdən asılıdır və  büdcə xərcləri iqtisadi və siyasi amillərin 

təsiri altında formalaşır. 

Məlumdur ki, müasir dünyada hər bir ölkənin büdcə hüququnun tərkibində büdcə 

prosesinin idarə edilməsi vacib bir büdcə fəaliyyəti kimi qeyd olunur.  Büdcə prosesi 

anlayışı daxilində  mütəmadi maliyyə vəsaiti axınlarının təşkili baş verir ki, bu maliy-

yə vəsaitləri daha sonra ölkənin ictimai sferasında dövlətin öhdəliyi və xərcləri kimi 

realizə olunur. Dövlət büdcəsi xərclərinin realizəsi dövlət büdcəsinin icrası mərhələ-

sində baş verir ki, bu, mərkəzləşmiş mərhələ kimi büdcə prosesində öz yerini tutur. 

Bildiyimiz kimi, büdcə prosesi özündə dövlət büdcəsinin tərtib olunması, ölkələrin 

parlamenti tərəfindən dövlət büdcəsinin müzakirə və təsdiq olunması, dövlət büdcəsi-

nin icra olunması, dövlət büdcəsinin icra  olunması barədə hesabat mərhələlərini bir-

ləşdirir. Büdcə prosesinin tərkib hissəsində büdcənin icra edilməsi mərhələsinin zəru-

riliyi onunla ifadə olunur ki, büdcə qanununa əsasən, müəyyənləşmiş müddət ərzində 

gəlirlərin toplanması və  xərc formasında paylanması baş verir. Dövlət büdcəsinin icra 

edilməsi mərhələsində pul vəsaitlərinin qəbul edilməsi, saxlanılması və təyinatlı sərf 

edilməsi baş verir ki, bu da ―dövlət büdcəsinin kassa  icrası‖ anlayışını formalaşdırır. 
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Dövlət büdcəsinin kassa icrasının təşkili dünya praktikasında geniş istifadə olunan 

sistemlər, yəni xəzinədarlıq sistemi, bank sistemi, yaxud qarışıq sistemlər vasitəsilə 

təşkil edilərək formalaşdırılır. Müasir dünyada ölkələrin əksəriyyətində büdcənin 

icrasının kassa sistemi Maliyyə Nazirliyinin tərkibinə daxil olan Xəzinədarlıq idarəsi 

və xəzinədarlıq kassaları sistemi vasitəsilə formalaşdırılır [7]. 

Büdcənin icrası anlayışına iqtisadçılar tərəfindən müxtəlif yanaşmalar var. İ.Q. 

Əkbərovun fikrinə görə [8], büdcənin icrası deyiləndə elə bir proses nəzərdə tutulur ki, 

vəsaitlərin tam və vaxtında, ümumi və hər biri ayrılıqda təyin edilmiş mənbə üzərin-

dən daxil olması və sonra hökumət qurumlarına ayırmalar formasında vəsaitlərin çat-

dırılması təşkil edilir ki, bu proses çərçivəsində vəsaitlər il ərzində əvvəlcədən 

təsdiqlənmiş forma daşıyır. Büdcənin icrası mərhələsində vəsaitlərin səfərbər edilməsi 

və iqtisadi cəhətdən istifadə edilməsi baş verir ki, burada hökumət qurumları içərisin-

də vergi və maliyyə orqanları, həmçinin kredit təşkilatları, vergi ödəyiciləri və büdcə 

vəsaitlərini alanlar prosesə cəlb olunur. Beynəlxalq praktikada büdcə prosesində 

büdcənin icrası mərhələsi aşağıdakı funksiyaları özündə birləşdirir [9]: 

• planlaşdırma, büdcə gəlirlərinin və xərclərinin işlənilməsi və qiymətləndirilməsi; 

• büdcə əməliyyatlarının icrası və onlara nəzarət, həmçinin büdcədənkənar 

fondlar və yerli orqanların büdcə əməliyyatlarına nəzarət; 

• dövlət aktivləri və öhdəliklərinin qeydiyyatının aparılması, dövlət qiymətli 

kağızlarının buraxılması və qarantiyailə təmini, daxili və xarici hökumət borclarının 

idarə edilməsi; 

• büdcə əməliyyatlarının uçotu, dövlət mühasibat uçotu və maliyyə informasiya 

sistemlərinə nəzarət və onların təkmilləşdirilməsi; 

• təsdiq olunmuş büdcə icrasının auditor yoxlanılması və qiymətləndirilməsi; 

dövlət resurslarından istifadənin effektivliyinin təhlili. 

 Dövlət büdcəsi icrasının tərkibinə daxil olan bu funksiyalar dünya ölkələrinin 

bəzisində Maliyyə Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilir. Digər ölkələrin bəzilərində 

isə bu funksiyalar başqa bir neçə qurum vasitəsilə birlikdə yerinə yetirilir.  

Dövlət büdcəsinin icrası prosesində meydana gələn xəzinədarlığın bir orqan kimi 

dövlətin formalaşmış maliyyə sistemində rolu dövlətin resurslarınnın optimal maliy-

yə idarə edilməsi nəticəsində büdcə təşkilatlarının mütəmadi olaraq öz funksiyalarını 

həyata keçirməsi  üçün lazım olan bütün vasitələrlə vaxtlı-vaxtında təchiz etməsin-

dən ibarətdir. Müasir dünyada ölkələr Xəzinədarlığın  bir orqan olaraq dövlət  büd-

cəsinin icrasında  rolunu aktiv və passiv olaraq müəyyənləşdirir. Xəzinədarlıq bir 

struktur kimi dövlət büdcəsinin icrasında birbaşa olaraq müdaxilə etməyə bilər, 

hansı ki, büdcə təşkilatlarında büdcənin icrası ilə bağlı suallar yarananda məsələyə 

müdaxilə etməyə bilər, bu halda dövlət büdcəsinin icrasında xəzinədarlıq passiv rol 

oynayacaqdır. Eyni zamanda qeyd edə bilərik ki, xəzinədarlıq bir struktur kimi 

dövlət büdcəsinin icrasında aktiv rol oynaya bilər. Belə ki, Maliyyə Nazirliyinin 
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yerinə yetirdiyi funksiyaların bəzisini yerinə yetirərək dövlət büdcəsinin icrasında 

aktiv rol oynaya bilər. Məsələn, əvvəldən qəbul edilmiş kriterilərə görə Xəzinədarlıq 

büdcə təşkilatlarına öz proqramlarını həyata keçirmək üçün vəsait ayıra bilər, onların 

maliyyə siyasətini müəyyənləşdirə bilər, ödənişlərin tələb olunduğu razılaşdırma və 

ödənişin ediləcəyi prosesində aktiv iştirak edə bilər, öhdəliklərin və xərclərin 

ödənilməsi üzrə limitlər tətbiq edə, konkret xərclər həyata keçirə bilər [9]. 

Qeyd etmək lazımdır ki,  xəzinədarlıq anlayışının formalaşmasında bilavasitə  

xəzinə  sözünün  əlbəttə təsiri vardır. ―Xəzinə‖ sözü əslində lap ilkin dövrlərdə elə 

―maliyyə‖ anlayışı ilə bir tutulurdu. Bu sözün etimologiyasına nəzər saldıqda görə 

bilərik ki, türk sözü olub, ―mücrü yaxud sandıq‖ mənasını ifadə edərək maliyyə lü-

ğətlərinə daxil edilmişdir. Hər bir yaranmış və formalaşmış  dövlətlərin tərkibində 

əldə edilən gəlirlərin yerləşdirilməsi üçün xüsusi pul fondları - ―xəzinələr‖ yaradılır-

dı.  Hökumət xəzinəsi ölkələrin iqtisadi gücünün əsasını təşkil edirdi. Hakimiyyətə 

gələn hər hökmdar (şahlar, padşahlar, çarlar) ilkin olaraq həmin dövlətin xəzinədarı-

nı yanına çağıraraq, dövlətin  sahib olduğu  xəzinə haqqında bütün məlumatları top-

layaraq, dövlətin iqtisadi qüdrətinin hansı səviyyədə olması ilə maraqlanırdı. Bura-

dan o nəticəyə gəlmək olar ki, əslində xəzinədarlıq malik olduğu  statusuna görə 

dövlətlərin müqəddəratını təyin edən bir qurum idi [4]. 

Qlobal  dünyada hər bir ölkə üçün  dövlət maliyyəsinin idarə edilməsinin  tək-

milləşdirilməsi dövlətin strateji məqsədlərə nail olması, ölkənin həyat keyfiyyətinin 

yaxşılaşdırılması, davamlı  iqtisadi artım, sosial öhdəliklərin vaxtında yerinə yetiril-

məsi  üçün əsas şərt kimi çıxış edir.  Dövlət maliyyəsinin idarə edilməsi effektivliyi-

nin artırılması üçün effektiv maliyyə-büdcə mexanizmlərinin yaradılması labüddür. 

Dövlət maliyyəsinin tərkib hissəsi kimi dövlət büdcəsi əsas açar rolunu oynayır ki, 

dövlət büdcəsi də öz növbəsində, həyata keçirilən büdcə islahatları vasitəsi ilə daha 

da təkmilləşərək, özündə formalaşacaq olan büdcə vəsaitlərinin səmərəli idarə 

edilməsini tələb edir. Bütün ölkələr dövlət büdcəsini formalaşdırdıqdan sonra bu 

vəsaitlərdən səmərəli istifadə edilməsi üçün büdcənin icrasının təşkilini aparır. 

Büdcənin icrasında ön plana çıxan və təşkil olunan sistemlərdən biri də --- 

Xəzinədarlıq sistemidir (Treasury system). Müasir dünyada  ölkələrin əksəriyyə-

tində bu sistem istifadə olunur və dövlətin  administrativ qurumları birbaşa bu siste-

min həyata kecirilməsində iştirak edir. Fikrimizcə, xəzinədarlıq sisteminin  mahiy-

yətinin ən tam şəkildə  elmi izahını S.E.Prokofyev vermişdir.  O, qeyd etmişdir ki, 

büdcənin icrasının xəzinədarlıq  sistemi elə bir sistemdir ki, bu sistem müxtəlif büd-

cə səviyyələri üzrə kassanın icrası  zamanı  metodoloji prinsiplər, qayda və prosedu-

ralar çərçivəsində qurulmuş hüquqi və normativ aktları özündə ehtiva edir və bu 

sistemdə daxil olan xüsusi institutlar tərəfindən kassa, mühasibat və nəzarət funksi-

yalarının effektiv yerinə yetirilməsi baş verir [10]. Dünya ölkələrində dövlət büdcə-

sinin kassa icrasının xəzinədarlıq sistemi vasitəsilə reallaşmasının təşkil edilməsi 
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ölkənin Maliyyə Nazirliyinin tərkibində yaradılan xüsusi orqana, yəni Xəzinədarlıq 

adı altında formalaşdırılan quruma həvalə edilir. Xəzinədarlıq orqanı da öz 

növbəsində büdcənin kassa icrasını həyata keçirmək üçün digər hökumət orqanları 

ilə birlikdə  iştirak edərək xəzinədarlıq fəaliyyətini yerinə yetirir. 

Xəzinədarlıq fəaliyyəti deyiləndə ümumi olaraq dövlət vəsaitlərinin idarə edil-

məsi üçün bütün dövlət və yerli idarəetmə orqanlarının birgə fəaliyyəti nəzərdə 

tutulur ki, bu fəaliyyət də xəzinədarlıq orqanı tərəfindən təşkil edilir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, dövlət büdcəsinin icrasında xəzinədarlığın rolu 

deyiləndə bir problem həmişə nəzərə çarpır. Belə ki, dövlət büdcəsinin icrasında 

xəzinədarlığın rolu dedikdə xəzinədarlıq həm bir orqan kimi Maliyyə Nazirliklərinin 

tərkibində öz rolunu və funksiyasını yerinə yetirən bir qurum kimi nəzərdə tutulur, 

digər tərəfdən də dövlət büdcəsinin xəzinə (kassa) icrası anlayışı vardır ki, büdcə 

prosesi çərçivəsində hökumət orqanlarının birgə  fəaliyyəti nəzərdə tutulur.  

Xəzinədarlığın təşkilatlandırılmış formada və müasir anlamda dövlət büdcəsinin 

icrasını təşkil edən orqan kimi fəaliyyət göstərməsi İngiltərədə baş vermişdir [11]. 

İngiltərə parlamentinin 1688-ci ildə  qəbul etdiyi akta əsasən Krallıq xəzinəsinin 

icrasını həyata keçirən orqanlar sistemi yaradılmışdır. Bu akta əsasən ilk dəfə olaraq 

xəzinədarlıq hüquqi formada ölkə çərçivəsində möhkəmləndirilmişdir. Bu addımdan 

sonra İngiltərə parlamenti Krallıq xəzinəsində aparılan əməliyyatlara nəzarət edilməsi 

üçün məsuliyyət daşıyan vəzifəli şəxslər təyin edir.  İllər keçdikdən sonra büdcə 

strukturunda baş verən inkişaf və dəyişikliklər, o cümlədən xəzinədarlığın strukturun-

da da ciddi dəyişikliklərə gətirib çıxartdı. İslahatlar nəticəsində 1866-cı ildən etibarən 

İngiltərə hökumətinin gəlir və xərclərinə nəzarət edən orqan kimi vəzifə və funk-

siyaları tamam  müəyyənləşdirilmiş xəzinədarlıq  fəaliyyətə başlamışdır. XIX əsrin 

ortalarından formalaşmış xəzinədarlığın strukturu praktik olaraq indi də fəaliyyətini 

olduğu kimi davam etdirir. Belə ki, xəzinədarlığa lord başçılıq edir və bu şəxs həm də 

İngiltərənin Baş naziri səlahiyyətlərini daşıyır. Lakin burada bir məsələ var ki, 

xəzinədarlığın idarə edilməsi üzrə real səlahiyyət Maliyyə Nazirliyinin öhdəliyindədir 

ki, Maliyyə Nazirliyinin rəhbəri olan şəxs də xəzinədarlığın kansleri titulunu daşıyır. 

Kansler  maliyyə  katibi və  xəzinədarlıq orqanlarının kiçik lordları ilə birlikdə xərc 

smetalarının tərtibində iştirak edir və onların icrasına nəzarəti həyata keçirir. 

İngiltərədə qurulmuş xəzinədarlığın keçdiyi inkişaf yolu ilə Fransanın xəzinədar-

lıq orqanının inkişaf yolu demək olar ki, oxşayır. Monarxiyanın hökm sürdüyü 

Fransada  Krallığın şəxsi ehtiyacları üçün istifadə edilən bir xəzinə var idi. Məhz bu 

səbəbdən krallığın səlahiyyətlərinin məhdudlaşdırılması üçün maliyyə orqanlarının 

yaranması zəruri idi. 1576-cı ildə Fransanın idarə edilməsində əsas orqan hesab 

edilən  monarxdan xəzinədarlığın sonradan formalaşmasına təkan verən qurumun 

yaradılmasını tələb etdi. ―Notabley toplanışı‖ adlanan toplantıdan sonra formalaşan 

qurum xəzinədarlığın formalaşması tarixində başlanğıc nöqtə oldu. Qeyd etmək 
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lazımdır ki, İngiltərə və Fransada formalaşdırılmış xəzinədarlığın əsas ortaq cəhəti 

daima fəaliyyət göstərməyən bir şəkildə olması  və tələb olunduğu zamanlarda 

istifadə edilməsi hesab edilir.  Fransada yaradılması düşünülmüş olan xəzinədarlığın 

1576-cı ildə baş vermiş toplantı və 1579-cu ildə formalaşdırılmış komissiyadan 

sonrakı dövrdə bir qurum kimi fəaliyyətə başlamasına təkan vermədi. 1789-cu il  

Fransada baş vermiş çevrilişlə monarxiyanın aradan qaldırılması və Fransada 

demokratik respublika qurulduqdan sonra ölkədə büdcə hüququ anlayışı yarandı ki, 

bu da xəzinədarlığın bir orqan kimi yaranmasına təkan verdi. 

Rusiyada xəzinədarlığın yaranması tarixi Rusiya dövlətinin mərkəzləşdirilmiş 

şəkildə yaranması dövrü ilə üst-üstə düşür. Xəzinədarlıq xidmətinin yaranmasının 

əlaməti kimi xəzinədar vəzifəsinin yaradılması hesab olunur ki, böyük rus knyaz-

lığının tərkibində xəzinədar xəzinədə olan bütün dəyərli zinət əşyalarının qorunması-

na görə məsuliyyət daşıyırdı. XV əsrin sonlarından etibarən Rusiyada artıq mərkəz-

ləşdirilmiş idarəetmə sisteminə əsaslanmış xəzinədarlığın formalaşmasına başlanıl-

mışdır. Belə ki, çar İohanın dövründə xəzinədarlıq qurumları kimi formalaşdırılmış 

– xəzinə bağları adı altında yaradılmış qurumlar fəaliyyətə başlamışdır. Bu qurumun 

tərkibində xəzinədar və xəzinə məmurları vəzifələri var idi ki, bu vəzifəni tutan 

şəxslərin vəzifə maaşları elə həmin orqan tərəfindən ödənilirdi. Xəzinədar vəzifəsini 

tutan şəxs birbaşa çarın yaxın dairəsindən seçilirdi. Lakin qurulmuş orqan vasitəsilə 

istənilən nəticələr əldə ediməmişdir. Effektsiz  idarəetmə və digər səbəblər 1648 və 

1662-ci  illərdə xalq hərəkatının baş verməsinə şərait yaratmışdır. Sonrakı dövrdə 

hakimiyyətə gələn çar Aleksey mövcud vəziyyəti düzəltmək üçün əmr verərək baş 

maliyyə nəzarəti orqanını təsis etdi. Bu orqan demək olar ki, bütün Rusiya 

regionunun tərkibində  təmsil edilirdi. Lakin yenə effektiv nəticə əldə olunmadı ki, 

əsas səbəb smetanın tərtib edilməsinin vahid qaydasının olmaması,  smetanın icra 

edilməsi zamanı nəzarətin olmaması hesab edilirdi. Mütəşəkkil islahat sistemi nəha-

yət I Pyotr tərəfindən həyata keçirildi. Onun başçılığı ilə Rusiyada əvvəlki dövrlərdə 

xəzinədarlığın formalaşmasına təsir edən qərarlar konsolidə edilərək, mühüm yeni 

qərarlar qəbul edilərək vacib addımlar atıldı. Ən vacib addım 12 kollegiyanın 

yaradılması idi. Bu kollegiyalardan yarısı iqtisadi və maliyyə xarakterli olub tənzim-

lənməni  həyata keçirirdi. Bu kollegiyalar konkret olaraq 1698-ci ildən fəaliyyətə 

başlamışdır. Maliyyə xarakterli kollegiyaları aşağıdakılar təşkil edirdi: 

- Kamer-kollegiya – dövlət gəlirlərini idarə edir; 

- Ştats-kontur – kollegiya – dövlət xərclərini idarə edir; 

- Reviziya-kollegiya – gəlirlər və xərclər üzrə icra edilən smetaya nəzarət edir. 

Ölkədə kollegiyalardan sonra maliyyənin idarə edilməsinin ən yüksək orqanı 

Senat olaraq formalaşdırılmışdır ki, bu orqan da 1711-ci ildən fəaliyyətə baş-

lamışdır.  XVIII əsrin əvvəlindən etibarən Rusiyada maliyyə sistemi orqanları for-

malaşdırılmışdır ki, bunların içərisində xəzinədarlıq orqanları artıq tam formalaş-
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mışdır. İllər keçdikdən sonra, Rusiyada keçirilmiş islahatlar və çar I Aleksandrın 

dövründə baş verən köklü islahatlar nəticəsində 1802-ci ildə  Rusiyada kollegial 

idarəetmə sistemindən nazirlik üzrə idarəetmə sisteminə keçirildi. Baş vermiş 

islahatlar nəticəsində Rusiyada Maliyyə Nazirliyi yaradılmışdır və bu dəyişiklik-

lərdən sonra xəzinədarlığın fəaliyyəti birbaşa olaraq Maliyyə Nazirliyi ilə bağlı 

olmuşdur. Maliyyə  Nazirliyi yaradıldıqdan sonra, o, imperiyada yaranmış  bütün 

gəlir mənbələrinə nəzarəti ələ keçirdi. Belə ki, dövlət idarə edilməsi, yığım və rü-

sumlara nəzarət,  gömrüyün idarə edilməsi  birbaşa Maliyyə Nazirliyi tərəfindən hə-

yata keçirilirdi.  Dövlət xəzinədarlığı isə gəlir şəklində dövlətin əlində cəmləşən, 

daha sonra xərc formasında istifadə edilən pul vəsaitlərinin hərəkətinə nəzarət edir 

və qeydə alırdı. Xəzinədarlıq, həmçinin borcların vaxtlı-vaxtında ödənilməsinə 

nəzarəti də həyata keçirirdi. 1821-ci ildən etibarən isə Rusiya imperiyasında xəzinə-

darlığın fəaliyyəti mərkəzləşdirilmiş qaydada – Dövlət Xəzinədarlıq Departamentin-

dən başlamış, yerli və quberniya xəzinədarlıqlarına qədər təkmilləşdirilmiş fəaliyyət 

mexanizminə sahib olmuşdur. Xəzinədarlığın bölünmüş hissələrinin birləşdirilərək 

mərkəzləşdirilməsindən sonra Rusiyada maliyyə hüququ üzrə doktor olan  E.N. 

Berends  vahid  xəzinə  hesabı  anlayışını  konkret olaraq bu cür ifadə edir [12]:  

- Bütün gəlirlər bir orqanın kassasına daxil olur və bu orqan Maliyyə Nazirli-

yidir ki, tələb olunan pul vəsaitlərinin kassa icrası yalnız bu qurum vasitəsilə 

reallaşaraq, vəsaitlərin hərəkəti və yerləşməsi baş verir; 

- Digər orqanlar pul vəsaitlərininin saxlanmasını və xərclənməsini yerinə 

yetirə bilməz, onlar yalnız pul vəsaitlərinin alınması üçün əmrlər verə bilər, çünki 

qəbul edilmiş qanunlara əsasən həmin qurumların müəyyən edilmiş pul vəsaitlərini 

almaq hüququ var. 

Qeyd etmək lazımdır ki, bütün ölkələr üçün Xəzinədarlıq - ilkin olaraq adi funk-

siyaları yerinə yetirən bir qurum şəklidə yaradılmış, daha sonra, dövlətlər yaran-

dıqdan sonra ölkələrdə baş vermiş ciddi səbəblər üzündən daha mürəkkəb forma 

alaraq, ölkələrdə qurulmuş büdcə prosesinin icrası mərhələsində meydana gələrək 

dövlətlərin cəmlənmiş pul vəsaitlərinin  idarə edilməsi mərkəzinə çevrilmişdir. 

Xəzinədarlıq anlayışının  nəzəri-metodoloji əsaslarına nəzər saldıqda görə bilərik ki, 

xəzinədarlıq termininə  ümumi olaraq dövlət maliyyəsi nəzəriyyələrinin baxmaq 

lazımdır və xəzinədarlığı ayrıca kateqotiya kimi ifadə etmək düzgün deyil. Nəzərdən 

keçirilmiş ölkələrdən başqa digər ölkələrin əksəriyyətində də büdcənin kassa 

icrasının quruluşu tarixən  ənənəvi olaraq  3 pilləni keçmişdir: 

1. Mərkəzləşdirilməmiş kassa 

2. Vahid qurum kimi Maliyyə Nazirliyi tərkibində bütövləşmiş mərkəzləş-

dirilmiş kassa 

3. Dövlət kassasının icrasınının bank sistemi. Burada dövlətin kassa icrasını 

Mərkəzi Bank yerinə yetirir. 
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Bu pillələri Rusiyanın məşhur iqtisadçısı  professor İ.X.Ozerov [13] bu formada 

izah etməyə çalışır. Birinci pillə onunla xarakterizə olunur ki, gəlirlərin toplanması 

və sonra xərclərin yerinə yetirilməsinin kassa icrası müxtəlif qurumlar tərəfindən 

yerinə yetirilir. İkinci pillədə kassanın icrası mərkəzləşdirilərək, bir qurum vasitə-

silə, yəni Maliyyə Nazirliyi tərəfindən yerinə yetirilir. Üçüncü pillədə dövlət 

kassasının icrasının bank sistemi dayanır. Kassanın icrasının mərkəzləşdirilmiş 

pilləsinin mərkəzləşdirilməmiş pillə ilə fərqini müəyyənləşdirmək üçün əsas kriteri  

―xəzinənin vahidliyi‖  anlayışıdır. Bu anlayış olmadıqda isə bütün hallarda kassanın 

icrası mərkəzləşdirilməmiş hesab edilməlidir. Mərkəzləşdirilmiş kassa icrası 

xəzinədarlığın ən təkmil idarə edilməsi hesab edilir. Məşhur rus iqtisadçısı professor 

V.A. Lebedevə [14] görə, vahid xəzinə sisteminin olması bütün hallarda üstünlük  

yaradır. Belə ki, hökumətin  əlində cəmləşən bütün pul vəsaitləri yalnız  bir  kassa 

daxilində konsolidə olunur ki, bu qurum da Maliyyə Nazirliyidir. Mərkəzləşdirilmiş  

kassa  icrasının təşkilini vacib edən digər səbəb isə hökumətin xəzinəsində nə qədər 

nağd formada pul vəsaitlərinin olmasını əvvəlcədən müəyyənləşdirmək imkanının 

olmasıdır. Deyilir ki, mərkəzləşdirilmiş kassa icrasının təşkili, yəni vəsaitlərin vahid 

mərkəzdə toplanılması prosesi sonrakı ödənişlərin edilməsi prosesini ləngidir. Lakin, 

buna baxmayaraq,  bütün hallarda ləngimə olsa belə, aydın, düzgün, səliqəli şəkildə 

pul vəsaitlərinin vahid xəzinə hesabında toplanılması hökumət üçün daha prioritet 

hesab edilməlidir. Əgər hökumət mərkəzləşdirilməmiş kassa icrasına üstünlük verər-

sə, mərkəzləşdirilməmiş kassa icrasının təşkilində ayrı-ayrı qurumlar üçün vəsaitlə-

rin parçalanması praktik olaraq  neqativ  nəticələrə gətirib çıxardacaqdır.  

Xəzinədarlıq anlayışı haqqında qərb iqtisadçılarının fikirləri arasında XX əsrin II 

yarısında yaşamış, dövlət maliyyəsini araşdıran məşhur fransız mütəxəssisi Jan Pol 

Qodme ―Maliyyə hüququ‖ əsərində xəzinədarlığı belə ifadə etməyə çalışmışdır [15]. 

Xəzinədarlıq  adı  altında çox mühüm funksiyaları həyata keçirən təşkilat dayanır. 

Xəzinədarlıq hüquqi çərçivədə hökümət daxilində ayrıca bir qurum kimi təqdim 

oluna bilməz. Bu qurum, həmçinin müstəqil maliyyə subyekti kimi də təqdim oluna 

bilməz. Xəzinədarlığın  kassiri kimi hökümət daxilində olan digər əlaqəli orqanlar 

fəaliyyət göstərirlər. Xəzinədarlıq digər orqanlara təlimat verərək, pul vəsaitlərini 

idarə edir. Bu mənada, xəzinədarlıq - administrativ orqanların komissarı kimi 

səlahiyyətlərə malik olaraq, qəbul edilmiş maliyyə qanunlarına əsasən, pul vəsait-

lərinin alınması və ödənişlərin həyata keçirilməsi əməliyyatlarını özündə birləşdirir. 

Yəni, Xəzinədarlıq bir hökumət bankıdır ki, bankir kimi fəaliyyət göstərərək, bankir 

kimi kapital toplayır, kreditlər verir, qarantiyalar verir və pul  vəsaitlərinin əməliy-

yatları ilə bağlı məsələləri idarə edir.  

Xəzinədarlıq bütün ölkələr üçün ümumilikdə büdcənin ayrılmaz tərkib hissəsi 

olaraq, eyni zamanda hər bir ölkə üçün spesifik xüsusiyyətlərlə fəaliyyət göstərir. 

Beynəlxalq Valyuta Fondu tərəfindən ümumiləşdirilmiş formada ölkələr üçün 
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yaradılmış xəzinədarlığın ümumi nümunəsi vardır. Bununla belə, dünyanın heç bir 

ölkəsində maliyyə sisteminin tərkibində oxşar struktura malik olan xəzinədarlıq 

mövcud deyil. Ölkələr bunu bir neçə amillərlə  əsaslandırmağa çalışır ki, bu 

amillər - ölkənin sosial-iqtisadi vəziyyəti, dövlətlərin quruluş forması,  ölkənin 

dünyada hansı regionda yerləşməsi və s. amillərdir. Dünya təcrübəsi göstərir ki, 

minimal olaraq  xəzinədarlığın  fəlsəfəsində yerinə yetirilən 3 əsas funksiya bütün 

ölkələrdə eynidir [16]: 

- hökumətin kassiri funskiyası;  

- hökumətin baş mühasibi funksiyası; 

- hökumətin maliyyə nəzarətçisi funksiyası.  

Bu fikri müəyyən qədər də dərinlişdirərək xəzinədarlığın ilkin və əhəmiyyətli 

funksiyalarını aşağıdakı kimi qeyd etmək zəruridir: 

- dövlət və bələdiyyə strukturlarının maliyyə resurslarının mərkəzləşdirilməsi 

və konsentrasiyası; 

- büdcənin gəlirlər və xərclər üzrə kassa icrası; 

- nəzarət-tənzimləyici funksiyası. 
 

 Nəticə 

Bütün deyilənləri  ümumiləşdirərək  qeyd  etmək olar ki, xəzinədarlığın bir or-

qan yaxud bir sistem kimi formalaşması dövlət maliyyəsi çərçivəsində hökumətin 

pul vəsaitlərindən səmərəli istifadə etməsi zərurətindən yaranmışdır. Hazırda dün-

yada xəzinədarlıq deyiləndə özündə daima təkmilləşməyi tələb edən, daima yeni 

elementlərin tərkibinə daxil edilməsini tələb edən bir məfhum nəzərdə tutulur. Bu 

məfhum heç bir halda ölkənin maliyyə sistemində ayrılıqda tədqiq edilə bilməz və 

ölkələrin büdcə prosesində meydana çıxaraq dövlətin sahib olduğu pul vəsaitlərinin 

səmərəli idarə edilməsini təşkil etməlidir. Xəzinədarlığın keçdiyi yola nəzər saldıqda 

görə bilərik ki, müasir  anlama  uyğun gələn bir şəkildə təşkil edilərək yaranması ilk 

dəfə Qərbi Avropa ölkələrində müşahidə edilmişdir. Xəzinədarlıq ölkələrin müflis 

olmaq riski ilə qarşı-qarşıya qalmaması üçün,  gəlir və xərclərin mütənasibliyini ya-

radaraq defisitin qarşısını alaraq  gələcəkdə yaranan neqativ halların qarşısını almaq 

üçün təşkil edilmişdir. Bütün hallarda dövlət vəsaitlərinin idarə edilməsi mərkəzi 

deyildikdə xəzinədarlıq daima ön plana çəkilir ki, bu anlayış daxilində  ölkələrin 

müqəddəratını həll edən bir qurum nəzərdə tutulur. 
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Xülasə 

Bu tədqiqatın əsas məqsədi müəssisə və təşkilatlarda heyətlə aparılan işin əsas isti-

qamətlərini müəyyənləşdirmək, tələblərin, prinsiplərin, həmçinin yüksək məhsul-

darlıqlı möhkəm kollektivin yaranmasından və heyətin diaqnostikasının effektivliyi-

nin qiymətləndirilməsindən ibarətdir. Tədqiqat işi  elmi abstraksiya və sistemli təh-

lil, məntiqi ümumiləşdirmə kimi tədqiqat üsulları əsasında yerinə yetirilmişdir. Təd-

qiqatın nəticəsi: aparılan araşdırmanın nəticəsi olaraq heyətlə iş prinsipinin düzgün 

qurulması, təkmilləşdirilməsi və kadrların diaqnostikasının düzgün verilməsini öy-

rənməkdir. Tədqiqatın məhdudiyyətləri - daha geniş praktik informasiya tələbidir. 

Tədqiqatın praktik əhəmiyyəti: təşkilatda kadr proseslərini eyniləşdirmək və təhlil 

etmək bacarığı, işçi personalla, konkret vasitələr və iş metodları işləyib hazırlamaq 

və tətbiq etmək daxil olmaqla, təşkilatın məqsədlərinə uyğun istiqamətdə insan 

resursları ilə işi proqramlaşdırmaq bacarığını nümayiş etdirməkdir. Tədqiqatın oriji-

nallığı və elmi yeniliyi heyətlə iş prinsipinin qurulmasında müasir yeniliklərdən isti-

fadə etməkdən ibarətdir. Tədqiqat işində müxtəlif ölkələrin təcrübəsinə istinad edil-

miş, müxtəlif elmi təhlillər aparılmışdır. 
   

Açar sözlər: heyətin qiymətləndirilməsi, kadrların diaqnostikası, kadr siyasəti, 

kadrların attestasiyası, iş yerinin modeli. 

Jel Classification: M12 
 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛОМ И ЕГО ДИАГНОСТИКИ  
 

Резюме 

Основная цель данного исследования заключается в определении основных 

направлений работы, проведенной в предприятиях и организациях, создании 

крепкого коллектива, имеющего свои требования, принципы, а также высокую 
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рациональность, оценки эффективности диагностики персонала. Исследова-

тельская работа выполнена на основе научной абстракции и системного анали-

за, таких методов исследования как логическое обобщение. Результат исследо-

вания: результатом проведенного исследования является правильное пост-

роение, усовершенствование и изучение установления правильной диагности-

ки кадров. Ограничения исследования: требование более подробной практи-

ческой информации. Практическая значимость исследования: умение отож-

дествлять и анализировать кадровые процессы в организации, запрограммиро-

вать работу с человеческими ресурсами в направлении, соответствующем 

целям организации, включая разработку и применение конкретных средств и 

методов работы с рабочим персоналом. Оригинальность и научная новизна 

исследования заключается в использовании новаторства в создании принципа 

работы с персоналом. В исследовательской работе делается ссылка на опыт 

разных стран, проведены различные научные анализы.  
   

Ключевые слова: оценка персонала, диагностика кадров, кадровая политика, 

кадровая аттестация, модель места работы.   

  

EVALUATION OF SYSTEM OF STAFF MANAGEMENT AND 

EFFICIENCY OF ITS DIAGNOSTICS 

 

Abstract 

The purpose of this research is to define the main directions of works carried out with 

staff in enterprise and organizations, evaluation of demands, principles, as well as 

establishing of strong high productive collective and diagnostics of staff. The research 

work was performed based on research methods like scientific abstraction and system 

analysis, logical summarization. The conclusion of research: as a result of conducted 

research to correct establishing of work principles, improvement and right diagnostics 

of cadres. The limitations of research: the demand in wider practical information. The 

practical importance of research: the skill of work programming with human resources  

in direction consistent with purposes of the organization,  the ability to identification 

of cadre processes in organization and to make analysis, to develop with staff the 

exact means and working methods and as well as its application. The originality of 

research and its scientific novelty consists of using of modern novelties in establishing 

of working principles by staff. The reference was made to experience of various 

countries, different scientific analysis was made. 
 

Keywords: evaluation of staff, diagnostics of cadres, personnel policy, attestation of 

cadres, model of work place. 
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GiriĢ. Hər bir müəssisə özünün xarakterik xüsusiyyətlərini nəzərə alan kadr 

siyasətini yürüdür. Bütün variantlar üçün ümumi kadr siyasəti odur ki, onların ya-

ranması və həyata keçirilməsi vahid prinsiplər əsasında aparılır. Kadr siyasəti sənəd-

lərlə rəsmiyyətə salınır ki, bu da şöbələrin qaşılıqlı əlaqələrinin yaxşılaşmasına, 

müəssisənin rəhbərliyinin mövqeyini görməyə, kadrlar üzrə qərarların qəbul 

edilməsi prosesində ardıcıllığı təyin etməyə, daxili qarşılıqlı münasibət qaydaları 

haqqında heyəti məlumatlandırmağa, mənəvi-psixoloji mühiti yaxşılaşdırmağa 

imkan verir. Müəssisənin kadr siyasəti bir sıra amillərlə təyin edilir ki, bunu da xari-

ci və daxili amillərə bölmək olar. Xarici amillərə əmək qanunvericiliyi, həmkarlarla 

qarşılıqlı münasibət, əmək bazarının inkişaf perspektivləri, daxili amillərə isə müəs-

sisənin sturukturu və məqsədi, ərazi üzrə yerləşdirilmə, korporativ daxili mədə-

niyyət, kollektivdə mənəvi-psixoloji mühit aiddir. 

Müəssisənin kadr siyasəti dedikdə heyətlə aparılan işin əsas istiqamətlərini müəy-

yənləşdirən nəzəri baxışların, tələblərin, prinsiplərin, həmçinin yüksək məhsuldarlıqlı 

möhkəm kollektivin yaranmasına imkan yaradan bu işin üsulları sistemi başa düşülür. 

Heyətin idarə edilməsi metodlarının tətbiqi əmək kollektivinin norma və dəyərlərinin 

durumundan, həm də müəssisənin məqsədindən asılıdır. Kadr siyasəti müəssisənin 

təsərrüfat siyasətinin bütün sahələri ilə sıx bağlıdır. Kadr siyasəti sahəsində qəbul 

edilən qərarların müəssisənin bütün funksional yarımsistemlərində baş verir (elmi-

texniki fəaliyyətin, istehsalın, iqtisadi fəaliyyətin və s. idarə olunması). 

ĠĢçi heyətinin qiymətləndirilməsi: heyətin qiymətləndirilməsi heyətlə aparılan 

iş sisteminin mühüm tərkib hissəsidir. 

Heyətin qiymətləndirilməsi ən çətin və mübahisəyə səbəb olan bir məsələdir. 

Burada ən vacib məsələlərdən biri qiymətləndirmə üçün ilkin materialların toplan-

masıdır. Həmin ilkin materiallar aşağıdakılardan ibarətdir: 

1. İş yerlərinin modeli və onun ünsürləri. Kadrların attestasiyası haqqında əsas-

namə və ilkin materiallar: attestasiya kartları, attestasiya edilənin sorğu vərəqəsi, iş 

yerinin modeli, əməkdaşla kontrakt, ştat cədvəli, vəzifə instruksiyası, ball qaydasın-

da qiymətləndirmə, heyətin kompleks qiymətləndirilməsi, işçinin şəxsi keyfiyyəti, 

işçi nəticələrinə görə fərdi töhfəsinin qiymətləndirilməsi. 

2. Kadraların reytinq qiymətləndirilməsi metodu. 

3. Müəssisə fəlsəfəsi. 

4. Təşkilatdaxili əmək qaydaları. 

5. Digər ilkin məlumatlar: əməkdaşın şəxsi vərəqəsi, ştat cədvəli, sosioloji 

anketlər, psixoloji testlər. 

Yuxarıda göstərilənlərin bəziləri həm də heyətin qiymətləndirilməsi metodları 

kimi çıxış edir. Bütövlükdə heyətin qiymətləndirilməsi metodlarına aşağıdakıları aid 

etmək olar: ekspert qiymətləndirilməsi, kritik situasiyalar yaratmaq əsasında kritik 

qiymətləndirmə, xüsusi testlər əsasında testləşdirmə, işgüzar oyunlar, sosioloji sor-
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ğular, müşahidə, ranjirovka, proqram nəzarət, imtahan, biznes-planın müdafiəsi, 

əməyin kompleks qiymətləndirilməsi, heyətin attestasiyası. 

Konsultasiya halından fərqli olaraq qiymətləndirmə sınaqdan keçirilənlərdə 

böyük gərginlik yaradır. Bu şərtlər daxilində bir tərəfdən alınan nəticələrə təhrifedici 

təsir göstərən emosional vəziyyəti minimuma endirmək, digər tərəfdən diaqnostik 

cəhətdən vacib olan informasiyanı itirməmək lazımdır. Məsələn, əgər insanın emo-

sional inadkarlıq dərəcəsi, ekstremal hallarda əmək qabiliyyətinin səviyyəsi maraq 

dairəsindədirsə, qiymətləndirmənin aparılması proqramının özü elə qurula bilər ki, 

şəxsi informasiya həm nisbi komfort vəziyyətində, həm də yüksək gərginlik şəraitin-

də toplansın. Gərginliyin verilmiş dərəcəsinin müxtəlif şəkillərini prosedurların 

aparılması qaydası ilə təsvir etmək olar. Məsələn, antiböhran idarəçiliyi üzrə mütə-

xəssislərin qiymətləndirilməsi üçün proqramlardan birində günün əvvəlində və 

sonunda işin effektivliyi barədə məlumatların tutuşdurulması ilə qiymətləndirilən, 

eləcə də zamanla qeyd olunan iki mürəkkəb test prosedurunun ardıcıl keçirilməsi 

yolu ilə verilən gərginlik vəziyyətində.          

1. Qiymətləndirmə prosedurlarının aparılmasının ümumi qaydaları: 

1) QM çərçivəsində aparılan istənilən prosedurlar konsultasiya və ya təlim məq-

sədi ilə istifadə olunan metodlardan fərqli olaraq maksimal dərəcədə geniş diaqnostik 

informasiyaların toplanmasına yönəlməlidir. Qiymətləndirmənin aparılması zamanı 

ekspertin bütün fəaliyyəti təlimə, konsultasiyaya və ya terapiyaya yox, sınaqdan 

keçirilənin aktual imkanları haqda informasiyanın toplanmasına yönəlməlidir.  

Əlbəttə, sınaqdan keçrilənin qiymətləndirmə proqramında özünün iştirakı ona 

təşkilatın yeni qaydaları ilə tanış olmağa, öz hazırlığının və müəyyən keyfiyyətlərinin 

inkişaf səviyyəsini qiymətləndirməyə imkan verir, lakin bu, daha çox əlavə nəticədir. 

2) Qiymətləndirmə prosesində bütün sınaqdan keçirilənlərin iş şəraiti bərabər 

olmalıdır, nəticələrə təsir göstərə bilən bütün kənar faktorların təsirini maksimal 

dərəcədə minimuma endirmək lazımdır. 

Qiymətləndirmə apararkən sınaqdan keçrilənlərin bir proqram çərçivəsində 

göstərdikləri təzahürlərdə bütün fərqlərin müxtəlif iş şəraiti ilə yox, qiymətləndirilən 

kefiyyətlərin ifadəsinin müxtəlif dərəcələri ilə əlaqədar olmasına əmin olmaq lazımdır.  

3) Qiymətləndirmə prosesində adi hallarda sınaqdan keçirilənlərin davranışı 

haqqında mötəbər informasiyanın alınması çox mühümdür. Bu səbəbdən, qiymət-

ləndirmə prosedurlarının aparılması zamanı  qiymətləndirilən özünü reallıqda oldu-

ğu kimi yox, ekspertin gözləntilərinə uyğun olaraq aparanda «ekspertiza effektini» 

aşağı endirməyə cəhd etmək vacibdir.  

QM proqramlarında tətbiq olunan testlər ilk növbədə effektiv professional 

fəaliyyət üçün mövcud olan şəxs barədə ilkin informasiyaların (iş keyfiyyətlərinin 

inkişaf səviyyəsi, psixoloji özəlliklər) toplanmasına yönəlib. Bu informasiya xüsusi 

A.Ç.HəĢimova: Heyətin idarə edilməsi sisteminin və onun diaqnostikasının effektivliyinin qiymətləndirilməsi 



 130 

çalışmaların aparlması, qrup şəklində qarşılıqlı əlaqələr, müsahibə, rol oyunları və s. 

zamanı dəqiqləşdirilə bilər. 

2. Testlərin və xüsusi çalışmaların keçirilməsinə olan ümumi tövsiyələrə 

aşağıdakıları aid etmək lazımdır:  

1) hər bir test və ya çalışmadan əvvəl aşağıdakıları ehtiva edən çox dəqiq və 

ciddi təlimat verilməlidir: 

 iş qaydasının təsviri; 

 çalışma yerinə yetirilən zaman davranış qaydaları; 

2) sınaqdan keçirilənlərin işini dayandırmaq və onlardan hər hansı başqa prose-

durların yerinə yetirilməsinə ayrılmasını xahiş etmək tövsiyə olunmur; 

3) testin yerinə yetirilməsi prosesində iştirakçının necə işlədiyinin müşahidəsini 

aparmaq məqsədəuyğundur - bu psixoloji və iş keyfiyyətləri barədə əlavə informasi-

ya toplamaq imkanı verir. 

QM proqramlarında qrup çalışmaları insanın adi əmək hallarına yaxın olan 

vəziyyətlərdə real davranışını ifadə edən informasiyanı toplamaq imkanı verir. Test 

prosedurları və yazılı çalışmaların məlumatlarının tutuşdurulmasında alınan 

informasiya fərdi xüsusiyyətlər barədə fərziyyəni dəqiqləşdirməyə və davranış 

vasitələrinin repertuarını konkretləşdirməyə imkan verir.  

3. Qrup çalışmalarının keçirilməsinin ümumi qaydalarına aşağıdakıları aid etmək 

lazımdır: 

1) qrup işinin aparıcısı (fasilitator) - qrupun işini elə qurmalıdır ki, iştirakçıların 

özlərinin maksimal dərəcədə aşkar olunmasına imkan versin. Fasilitatorun işini 

görünməyən, lakin onsuz heç bir düşünülmüş tryukun alınmadığı fokusçunun 

köməkçisinin işi ilə müqayisə etmək yerinə düşərdi. O, həmişə qrupun işini hər bir 

iştirakçıya qabil olduğunu göstərmək imkanı verən istiqamətə yönəltməyə hazır 

olmalıdır. Öz rolunu uğurla ifa etmək üçün fasilitatora lazımdır: qrupun və hər bir 

iştirakçının avtoritetinə çevrilmək, qrupdan özünəməxsus «etimad rəyi» almaq, əks 

təqdirdə onun fəaliyyəti bloklana bilər; 

2) qrup çalışmalarının müşahidəçilərinin minimal dərəcədə qrup işinə daxil 

olması və əlavə stimullaşdırma əhəmiyyətli dərəcədə davranış mənzərəsini təhrif edə 

bildiyindən, müstəqil olaraq konkret iştirakçının və ya bütövlükdə qrupun davranışı-

na təsir göstərməyə çalışmaması arzu ediləndir.  

QM-nin bütün iştirakçılarının işini ümumi görüşlə yekunlaşdırmaq məqəsədəuy-

ğundur.  Belə görüşün məqsədi günün yekununu vurmaq, işin simvolik başa çatması, 

gərginliyin aradan qaldırılması və əlaqədən çıxmaqdır. Bir qayda olaraq QM-nin bütün 

iştirakçıları (həm sınaqdan keçənlər, həm də ekspertlər) bütöv intensiv iş günündən 

sonra psixi yorğunluq kimi, fiziki yorğunluq da hiss edirlər. Bir neçə prosedurdan sonra 

iştirakçılarda məmnuniyyətsizlik hissi əmələ gələ bilər. Gərginliyi aradan qaldırmaqdan 
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ötəri bütün meydana çıxan suallara cavab vermək, əgər soruşulursa, əlavə informasi-

yalar təqdim etmək lazımdır. Mövcud konkret proqramın artıq harada tətbiq olunması, 

onda nə qədər insanın iştirak etməsi barədə danışmaq, alınmış informasiyanın ciddi 

məxfiliyi haqda bir daha xatırlatmaq faydalıdır. Əgər «əks-əlaqə» proseduru (fərdi 

nəticələrin təqdim olunmasını) keçirməyə imkan varsa, onun keçirilməsi günü, vaxtı və 

yeri barədə razılığa gəlmək lazımdır. 

Təşkilatın reallığının 3  əsas aspekti qiymətləndirilə bilər: 

1. Həyat prosesləri –həyat potensialının formalaşmasının konkret təşkilat üçün 

əhəmiyyətli olan sahələri; 

2. Təşkilatın quruluşu - əsas elementlərin nisbəti və bir birinə tabeedici, təşkilati 

quruluşunun çevikliyi; 

3. Həyatın kəmiyyət və keyfiyyət xüsusiyyətləri. Kadr heyəti üzrə audit keçirən 

heyət üzrə menecerin fəaliyyətin hansı istiqamətlərdə və hansı səmərəlik 

səviyyəsində keçirilməsini başa düşməsi çox vacibdir 
 

Fəaliyyətin istiqamətləri Diaqnostikanın parametrləri 
1. Əmək resurslarının 

planlaşdırılması. 

Mövcud olan resursların, məqsədlərin, təşkilatın inkişaf 

şəraiti və perspektivinin, heyətə olan gələcək təlabtların 

qiymətləndirilməsi 

2. Heyətin işə 

götürülməsi. 

Heyətə olan tələbat haqqında informasiyanın təsviri, işə 

götürmək vasitələri. 

İşə götürməyin qiymətləndirilməsi (maliyyə və keyfiyyət) 

İşə olan namizədlərin siyahısının qiymətləndirilməsi, 

vakansiyaların namizədlərlə təminatı. 

3. Heyətin seçilməsi. Hazırlanmış qiymətləndirmə proseduralarının 

qiymətləndirilməsi 

4. Situmulaşdırma siste-

minin yaradılması. 

Əməkhaqqının baza və mükafat stavkasının 

qiymətləndirilməsi (məhsuldarlığa uyğun mükafatlar) 

sxemlərinin mövcudluğu. 

Hazırlanmış prinsiplərin, əməkhaqqı quruluşunun və imtiyaz-

larının əmək bazarında şəraitə, əmək məhsuldarlığına və təş-

kilatın uyğunluğunun qiymətləndirilməsi. Nümayişedici təd-

qiqatların keçirilməsi, mükafatlandırma sisteminin səmərəl-

iliyin qiymətləndirilməsi. 

5. Heyətin adaptasiyası. İstifadə olunan adaptasiya proseduralarının təsviri, onların 

effektliyinin qiymətləndirilməsi, yarım ilin, bir ilin ərzində 

işdən çıxarılan işçilərin sayı şöbələrdə yeni işə 

götürülmüşlərin mübahisələri. 

Adaptasiya zamanı yaranan problemlərin təsviri.  
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6. Personalın ödənilməsi. Tədris formalarının və məqsədlərinin təhlili. Tədris kurslarını 

keçənlərin sayının öyrənilməsi (mövzular üzrə). Təhsil 

proqramları haqqında məlumatın yığılması və yayılması. 

Tədris sisteminin qiymətləndirilməsinin təhlili (qiymət-

ləndirmə predmentlərin qabağa çəkməsi: xərclər, personalı 

proqramların praktik oriyentasiyası, faktiki nəticələr, nastok 

nəzərin, əməyə  motiviziyasının (motivasiyanın) və sosial – 

psixoloji mühitin dəyişdirilməsi və s. 

7. Əmək fəaliyyətinin 

qiymətləndirilməsi. 

Attestasiyanın qiymətləndirilməsi, onun mütəmadi 

keçirilməsi, təqdim olunan nəticələrin və onlara əsaslanan 

qəbul olunan qərarların qiymətləndirilməsi. 

8. İrəliləyiş, vəzifənin 

kiçildilməsi, köçürülmə, 

işdən çıxarılma. 

Keçirilən kadr monitorinqinin kompyuter vasitələri üsulları. 

Karyeranın planlaşdırılmasında istifadə olunan vasitələrin 

qiymətləndirilməsi. 

9. Rəhbər işçilərin 

hazırlanması. 

İdarə etmə fəaliyyətinin təhlili və planlaşdırılması. İdarə etmə 

potensialının qiymətləndirilməsi və idarə etmə heyətinə olan 

tələbatın qiymətləndirilməsi. 

10. Sosial – psixoloji 

vəziyyətin monitorinqi və 

müəssisədaxili ünsiyyətin 

təşkili. 

Heyət proseslərin və sosial – psixoloji mühitin diaqnostikası, 

təşkilata olan tələbatın qiymətləndirilməsi. 

Təşkilati mədəniyyətin diaqnostikası, onun təşkilatın 

elementlərə uyğunluğun (məqsədlərə, quruluşa, maliyyə, 

idarəetməyə və s. qiymətləndirilməsi. Təşkilatdaxili 

ünsiyyətdə olan tələbatın qiymətləndirilməsi. 

Mənbə: T.Y.Bazarov, B.L.Yeremin: ―Heyətin idarə edilməsi‖, Bakı 2012, səh.268. 

Kadr diaqnostikasının  nəticələrinə görə təşkilatın insan resursunun aktual və 

perspektiv imkanlarının qiymətləndirilməsi həyata keçirilir, təşkilati inkişaf proq-

ramı yaradılır. Təşkilatın konsultasiya müşayiətinin layihələndirilməsi və arzu edilən 

nəticələrə doğru razılaşdırılmış nəticələrə kimi gətirilməsi məqsədəuyğundur.  

 Kadrların  diaqnostikasına  təqdim olunan professional tələblərə aid edilir: təş-

kilatda kadr proseslərini eyniləşdirmək və analiz etmək bacarığı, işçi personalla konkret 

vasitələr və iş metodları işləyib hazırlamaq və tətbiq etmək daxil olmaqla təşkilatın 

məqsədlərinə uyğun istiqamətdə insan resursları ilə işi proqramlaşdırmaq bacarığı, eləcə 

də kadr işi texnologiyasını kadr xidməti əməkdaşlarına vermək qabiliyyəti. 

Kadrların diaqnostikasının paradiqmaları: 

 resurslar üzrə konsultasiya - konsultant təşkilatın professional kadr potensialının 

aktual vəziyyətinin ekspertizasını aparır və kadr problemlərinin konkret həllini təklif 

edir; 

 proses üzrə konsultasiya - konsultant professional kadr problemlərinin həlli 

prosesini təşkil edir və təşkilatın işçilərinə onların müstəqil şəkildə həllini öyrədir. 

 Kadr diaqnostikası iki əsas mərhələdən ibarətdir: analitik və proqramlanan. 

 Diaqnostika  prosesinin müvəffəqiyyəti  heç də sonuncu növbədə heyətin 

problem üzərində birgə işin aşağıdakı prinsiplərinə təşkilatda hamının bölüşdürdüyü 

müsbət münasibətini formalaşdırmasına, birgə fəaliyyət prosesinin cəlbedicilik, 
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reallıq və idarə olunma (və ya nəzarətdə saxlanma) prinsiplərinə nə dərəcədə müvəf-

fəq olmasından asılı deyil.  

  Heyətin  diaqnostikasının effektivliyini şərtləndirən professional səriştənin ən 

azı üç tipinin mövcudluğu barədə danışmaq olar: metodik, sosial və təşkilati. 

  QM diaqnostikasının  mahiyyəti ondan  ibarətdir ki, fəaliyyətin yerinə yetiril-

məsi üçün tipik olan model hallarda namizəd müşahidə olunsun və onda uğurlu iş 

üçün lazım olan keyfiyyətlərin varlığı və ya yoxluğu aşkar edilsin, onun xüsusiyyət-

lərinin təsviri verilsin və təlimə olan tapşırıqlar formula edilsin. 

Qiymətləndirmə diaqnostikasına olan tələblər işçi personalın yüksək inam, etibarlılıq, 

komplekslik, anlaşıqlıq dərəcəsi qiymətləndirilməsindən ibarətdir, bununla yanaşı, proq-

noz imkanını təmin etmək və təşkilatda kadr işinin ümumi sistemini qurmaq lazımdır. 

QM diaqnostikası əsasında duran başlıca prinsiplər: 1) fəaliyyətin əsas anlarının 

modelləşdirilməsi; 2) qiymətləndirmə meyarları sisteminin hazırlanması; 3) istifadə 

olunan texnika; 4) təşkilatın əməkdaşları sırasından xüsusi hazırlanmış müşahidəçi-

lərin qiymətləndirmə prosesinə daxil edilməsi; 5) real davranışın hipotezi və onun 

səbəblərinin yox,  özünün qiymətləndirməsi. 
 

Nəticə 

Kadr siyasəti gələcək dövrün kadr siyasəti, kadr planlaşdırılması ilə sıx bağlıdır. 

Burada təşkilatla işçi heyəti, iş verənlə işə girənlər arasında tarazlı mənafelər 

birliyinə xüsusi fikir verilməlidir, həm də elə etmək lazımdır ki, kadr planlaşdırması 

ilə heyətlə aparılan iş bir-birilə vəhdətlik təşkil edə bilsin, çünki burada kadr planlaş-

dırılması strategiyası başlıca yer tutur. 

Kadrların öyrənilməsi çoxcəhətli idarəçilik fəaliyyəti ilə əlaqədardır. Bu, sosiologiya, 

psixologiya, o cümlədən mühəndis psixologiyası, əməyin psixologiyası, bir sıra sosial-

iqtisadi məsələlərlə şərtlənir. Bütün bunlar nəticə etibarıilə birlikdə, məcmu halda şəx-

siyyətin, onun peşə-təşkilatçılıq qabiliyyətinin kompleks öyrənilməsini nəzərdə tutur. Bu 

zaman bir çox formalardan – anket məlumatlarından, söhbətlərdən, müşahidə və test-

ləşdirmədən geniş istifadə olunur. Burada hər bir formanın öz yeri və əhəmiyyəti vardır. 

Beləliklə, kadr diaqnostikasının  nəticələrinə görə təşkilatın insan resursunun ak-

tual və perspektiv imkanlarının qiymətləndirilməsi həyata keçirilir, təşkilati inkişaf 

proqramı yaradılır. Təşkilatın konsultasiya müşayiətinin layihələndirilməsi və arzu 

edilən nəticələrə doğru razılaşdırılmış nəticələrə kimi gətirilməsi məqsədəuyğundur.  
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Xülasə 

Tədqiqatın əsas məqsədi, ölkə iqtisadiyyatının əsas aparıcı maliyyə qurumu olan 

banklarda çirkli pulların yuyulması və terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı mü-

barizə üzrə bankdaxili proqramının əsas elementlərinin müəyyən edilməsidir. 

Tədqiqat işi sistemli təhlil, nəzəri ümumiləşdirmə kimi elmi yanaşma üsullarına 

əsaslanır. Məqalədə ölkəmizin kommersiya banklarının təcrübəsinə istinad edilmiş, 

Dünya Bankının hesabatlarından və bu sahədə mövcud olan beynəlxalq standart-

lardan istifadə edilməklə əməli təhlillər aparılmışdır. Tədqiqatın məhdudiyyətləri: 

praktik əhəmiyyət kəsb edən məlumatların çatışmaması və real dəqiqləşdirilmiş 

statistik məlumatların olmamasıdır. Tədqiqatın elmi yeniliyi, banklar üçün praktiki 

əhəmiyyətə malik olan çirkli pulların yuyulması və terrorizmin maliyyələşdirilməsi-

nə qarşı mübarizə proqramını müəyyən etmək və nəzəri-praktiki təklif və tövsiyələr 

irəli sürməkdən ibarətdir.  
 

Açar sözlər: bank, çirkli pulların yuyulması, beynəlxalq standartlar, terrorizmin    

maliyyələşdirilməsi. 

JEL Classification Codes: G32 
 

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРОГРАММЫ БОРЬБЫ С ОТМЫВАНИЕМ 

ДЕНЕГ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ В БАНКОВСКОМ 

СЕКТОРЕ 
 

Резюме 

Основная цель исследования заключается в том, что в секторе внутрибанков-

ских операций установить основные элементы программы борьбы с отмывани-

ем денег, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Ис-

следование проводилось на основе таких методов научного подхода, как сис-
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темный  анализ и теоретическое обобщение. В статье ссылаются на опыт ком-

мерческих банков нашей республики. Используя отчеты Международного 

Банка и существующих международных стандартов, проведен обоснованный 

анализ. Ограниченность исследования в недостатке  информации, имеющей 

практическое значение, и нехватка точных статистических  данных. Новизна 

исследования в разработке программы, имеющей практическое значение для 

банков в борьбе с отмыванием денег, полученных преступным путем, и финан-

сированием терроризма, и выдвижении теоретических и практических идей 

для осуществления этой программы. 
 

Ключевые слова: банк, отмывание денег, международные стандарты, финан-

сирование терроризма. 
 

THE MAIN ELEMENTS OF ANTI-MONEY LAUNDERING PROGRAM IN 

BANKING SECTOR 
 

Abstract 

The primary purpose of the research is to determine the main elements of the anti-

money laundering and financing of terrorism compliance program in the banks, 

which are the leading finanacial organizations of the economy. This research is 

based on the scientific methods such as a systematic review and a theoretical 

generalization. The analysis in the article has been conducted by using a practice of 

the local commercial banks, the World Bank reports and the available in this field 

international standards. The limitation of the investigation is a lack of a practical and 

a revised statistical data. The scientific novelty of the investigation is in defining the 

anti-money laundering and financing of terrorism compliance program and 

proposing theoretical and practical recommendations for the banks. 
 

Keywords: bank, anti-money laundering, international standards, financing of terrorism. 
 

GiriĢ. Bankların çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə siyasətinin ilkin və 

əsas komponenti çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə proqramıdır. Proqramın 

əsas məqsədi bankı pulların yuyulmasına qarşı qorumaq və əmin olmaqdır ki, bank 

müvafiq qanunvericiliyin tələblərinə tam əməl edir. Bu səbəbdən, proqramın müəy-

yən edilməsi, qurulması və tətbiqi hər bir bank üçün ən mühüm amillərdən biri 

hesab olunmalıdır. 

Çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə proqramının əsas, ilkin elementləri 

aşağıdakılardır: 

 Daxili qayda, prosedur və nəzarət sistemi; 

K.F.Lətifov: Bank sektorunda çirkli pulların yuyulmasına qarĢı mübarizə proqramının əsas elementləri 

 



 136 

 Müəyyən olunmuş ―Məsul şəxs‖, hansı ki, gündəlik əsasda bu proqramın 

işləməsinə, tətbiqinə nəzarət edir; 

 İşçilərə təlim keçmə, məlumatlandırma proqramı; 

 Bu proqramı yoxlayan müstəqil audit funksiyası. 

Bankdaxili siyasət, prosedurlar və nəzarət. İlk növbədə hansı qayda, siyasət, 

prosedurların vacib olduğunu müəyyən etmək üçün ölkədə bu sahədə mövcud olan 

qanunları və normativ aktları müəyyən etmək və anlamaq lazımdır. Bu bank üçün 

minimum standartları təşkil edəcək. Sonra Bank öz risklərinə nəzər salmalıdır və 

qiymətləndirməlidir. Məsələn, yüksək riskli olduğu üçün bank hansı ölkələrlə, 

müştərilərlə əməliyyatları, məhsulları qadağan edib? Bunlar bankdaxili siyasətlə qa-

dağan edilməlidir və bunu dəstəkləyən müəyyən nəzarət mexanizmi olmalıdır. Bank 

həmçinin qanunvericilikdəki dəyişikliklərə həssas olan, onlara çevik uyğunlaşan 

proseslərə  – prosedurlara malik olmalıdır.  

Çirkli pulların yuyulmasına qarşı bankdaxili mübarizə siyasəti ali rəhbərlik tərə-

findən müəyyən edilməli və təsdiqlənməli, bankın bu sahə ilə bağlı əsas ifadə for-

ması olmalıdır. Bu, qanunvericiliyin tələblərinə riayət etmək üçün daha detallı olan 

bankdaxili qayda, prosedur və nəzarət mexanizmi üçün baza rolunu oynayır.   

Standart əməliyyat prosedurları siyasətdən fərqli olaraq adətən orta rəhbərlik 

tərəfindən təsdiq edilir və tez-tez dəyişən məhsul şərtləri, motivasiya növləri, işçi 

rotasiyası kimi amillərə uyğun olaraq, çevik şəkildə yenilənir, dəyişdirilir. Prosedur 

siyasətlə müqayisədə daha detallı olur. Prosedurlar bankdaxili siyasəti praktik, işlək 

formaya çevirir. Siyasət və prosedurlardan əlavə, bunların effektiv tətbiqini asanlaş-

dıran və dəstəkləyən proses də olmalıdır. Proses mütəmadi olaraq nəzərdən keçiril-

məli və yenilənməlidir. 

Yuxarıda qeyd edilənlərdən başqa, pulların yuyulmasına qarşı mübarizə proq-

ramı müxtəlif növ daxili nəzarət mexanizmlərini, həmçinin rəhbərliyə hesabatların 

təqdim edilməsi və s. elementləri nəzərə almalıdır, hansı ki, proqramın düzgün 

işləməsini təmin edir. Bu nəzarət mexanizmləri məsul şəxsə imkan verməlidir ki, 

standart prosedurlardan kənarlaşmaları müəyyən etsin və qarşısını alsın. Nümunə 

olaraq, müəyyən məbləğ limitini keçən əməliyyatlarda, əməliyyatı icra etmək üçün, 

əlavə olaraq, məsul şəxsin imzasına tələb qoymaq olar. Bu isə qeyri-adi əməliy-

yatların diqqətdən kənarda qalmasının qarşısını almış olar. Əlavə olaraq nəzarət 

mexanizmi kimi bankdaxili əməliyyat proqramından istifadə olana bilər. Məsələn, 

hesab açan zaman əməliyyat sistemində müəyyən qrup məlumat xanalarının 

doldurulmasını məcburi etmək olar ki, bu da məsul şəxs  üçun analiz (təhlil baxımın-

dan) əhəmiyyətli olar. Həmçinin əməliyyat proqramında qeyri-adi əməliyyatları 

müəyyən edən avtomatik mexanizm, habelə hesabın açılmasının monitorinqi 

proqramı qurmaq proqramın tətbiqinin effektivliyini artırar. 
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Aşağıdakı elementləri nəzərə alan bankdaxili siyasət, prosedur və proseslər 

pulların yuyulmasına qarşı mübarizə proqramına daxil edilməlidir: 

 Yüksək riskli əməliyyatların müəyyən edilməsi (məhsul/xidmət riski, müştəri 

riski, coğrafi risk) 

 Şübhəli əməliyyatlar, nəzarət mexanizmlərindəki çatışmazlıqlar, yeniliklər və 

s. barədə rəhbərliyin daim məlumatlandırılması; 

 Bankın bütün aidiyyatı əməkdaşlarına pulların yuyulmasına qarşı mübarizə 

proqramı ilə bağlı məsuliyyətlərinin izah edilməsi; 

 Əməkdaşların, rəhbərliyin dəyişməsindən asılı olmayaraq, proqramın işlək 

formada qalmasının təmin edilməsi; 

 Qanunverciliyin bütün tələblərinə tam şəkildə əməl olunmasının təmin edil-

məsi; 

 Ən azı ildə bir dəfə bütün aidiyyatı qayda, prosedurların nəzərdən keçirilməsi-

nin, qanunvericiliyə uyğunlaşdırılmasının və yenilənməsinin təmin edilməsi;  

 Şübhəli əməliyyatların zamanında müəyyən edilməsi və hesabat verilməsi 

üçün zəruri nəzarət və monitorinq sisteminin qurulması; 

 Əməkdaşlar arasında məsuliyyət bölgüsünün həyata keçirilməsi. Məsələn, 

şübhəli əməliyyatları müəyyən edən və hesabat verən şəxslə gündəlik olaraq, limit 

çərçivəsində məlumatları təqdim edən şəxslərin məsuliyyəti eyni olmamalıdır; 

 Sənədlərin və məlumatların qorunub saxlanılması, bərpası, saxlanılması 

müddətinin uzadılması təmin edilməlidir; 

 Gündəlik olaraq hesabat təqdim edən, şübhəli məlumatları müəyyən edən, 

əməliyyatları monitorinq edən əməkdaşlara adekvat nəzarətin həyata keçirilməsi; 

 Qanunvericiliyin tələblərindən, bankdaxili qayda, prosedur və məsuliyyətlər-

dən xəbərdar olmaları üçün əməkdaşlara mütəmadi olaraq təlimlərin keçirilməsi; 

 Proqramın tətbiqinin və tələblərin icrasının effektivliyini qiymətləndirən 

mexanizmin müəyyən edilməsi, tətbiq edilməsi və daim inkişaf etdirilməsi. 

Proqramın əsasını təşkil edən pulların yuyulmasına qarşı mübarizə departamenti-

nin strukturunun necə qurulması, kim tərəfindən və necə idarə edilməsi məsələsi isə 

bir qədər kritik məqamdır, çünki bu, bankın böyüklüyündən, işçi heyətinin sayından, 

bankın və təqdim etdiyi məhsulların, xidmətlərin növündən asılıdır. Bunula bağlı 

qərar isə proqramı quran zaman lap əvvəldə, ilkin olaraq müəyyən edilməlidir.  

Məsul Ģəxs. Pulların yuyulmasına qarşı mübarizə üzrə məsul şəxs programın 

müəyyən olunması və tətbiqinə və ya çatışmazlıqlar barədə rəhbərliyə hesabat 

verməyə, əməkdaşların bu sahə ilə bağlı maarifləndirilməsi üçün təlim proqramının 

müəyyən edilməsinə, bu sahədə baş verən yeniliklər, dəyişikliklər barədə xəbərdar 

olmağa məsul olan şəxsdir. Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, pulların yuyulmasına qarşı 

mübarizə departamentinin dəqiq strukturu bankdan banka dəyişir. Bəzən bir şəxs 
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proqramın strateji aspektlərinə dair məsuliyyət daşıyır, digər şəxs isə əməliyyat 

aspektlərinə, həmçinin monitorinqin aparılması və şübhəli əməliyyata dair məluma-

tın ötürülməsinə görə məsuliyyət daşıyır. Nümunə olaraq, departamenti aşağıdakı 

altqruplara bölmək olar: 

 Tədqiqat qrupu. Əməkdaşlardan məlumatları və ya əməliyyat sisteminin 

avtomatik olaraq müəyyən etdiyi müştərilərin qeyri-adi əməliyyatlarına dair indika-

torları monitorinq edir. Bu qrup həmçinin araşdırdığı qeyri-adi əməliyyatlarda pul-

ların yuyulması və ya terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə dair şübhəli hallar 

müəyyən edərsə, o zaman şübhəli əməliyyat hesabatı hazırlayaraq, maliyyə monito-

rinqi orqanına təqdim edir. 

 Biznesə dəstək qrupu. Orta və yüksək riskli hesab edilən müştəri kateqoriyaları 

üzrə əlavə eyniləşdirmə tədbirləri görür. Müştərilərə xidmət göstərən əməkdaşların 

bu sahə ilə bağlı suallarını cavablandıran ilk əməliyyatçı olurlar. 

 Proqrama nəzarət qrupu. Pulların yuyulmasına qarşı bankdaxili proqramı dövri 

olaraq nəzarətdən keçirir, yeniləyir. Qanunvecilikdə, standartlarda olan yenilikləri 

araşdırır və proqrama ehtiyac duyulan dəyişiklikləri müəyyən edir. Əməkdaşlara 

təlimlə bağlı təlim materiallarını hazırlayır. Həmçinin daxili və kənar yoxlayıcıların 

koordinatoru rolunu oynayır.  

Təlimlər. Qanun və normativ aktlar tələb edir ki, Bankda pulların yuyulmasına 

qarşı mübarizə üzrə formal və yazılı təlim proqramı olsun. Keyfiyyətli təlim 

proqramı ancaq qanunvericiliyin banka olan tələblərini əks etdirməməlidir, həmçinin 

bankdaxili qayda, prosedurları, beynəlxalq standartları/yanaşmaları əhatə etməlidir 

ki, bankın pulların yuyulması və ya terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi hədəfinə 

çevrilməsi riski minimuma ensin. Təlimlərin keçirilməsi bu məsələlərin necə vacib 

bir amil olduğunu və əməkdaşların potensial pulların yuyulması və ya terrorun 

maliyyələşdirilməsi hallarını müəyyən etdikdə, hansı addımların atılmasının zəruri 

olduğunu çatdırmaq üçün ən effektiv vasitələrdən biridir. Təlim dedikdə yalnız üz-

üzə formal təlim kursları nəzərdə tutulmur. Həmçinin korporativ mail, kitabçalar, 

məlumat paylaşmasını asanlaşdıran digər texnoloji vasitələrdən istifadə də nəzərdə 

tutulur.  

Effektiv təlimin bir neçə əsas elementlərinə nəzər salaq: 

Kimlərə təlim keçirilməlidir. Effektiv təlim qurmanın ilkin addımı hədəf 

auditoriyanın müəyyən edilməsidir. Bankda bir çox bölmələr bu sahə ilə bağlı təlim 

keçməlidir və hədəf auditoriya işçilərin çoxunu əhatə etməlidir. Lakin hər bir 

seqment auditoriya onlara uyğun formada, mövzuda təlim keçməlidir. Nümunə 

olaraq aşağıdakılara baxaq: 

 Müştərilərlə təmasda olan işçilər: bankı pulların yuyulması və terrorçuluğun 

maliyyələşdirilməsi riskindən qoruyan ön xəttdəki  işçilərdir. Bu əməkdaşlara daha 
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dərin, praktik və asan başa düşülən formada təlim keçirilməlidir ki, bu sahənin 

vacibliyini və atmalı olduqları addımları anlasınlar. Nümunə üçün, kredit verən 

əməkdaşlara keçirilən təlim pulları yuyan şəxslərin kredit sxemlərindən necə istifadə 

etdiklərini, işçilərin bunu müəyyən etmə üsullarını və indikatorları, həmçinin bu 

zaman onların atmalı olduqları addımları əhatə etməlidir.  

 Arxa ofis əməkdaşları. Bu əməkdaşların da müəyyən seqmenti bu sahə ilə bağlı 

xüsusi təlim keçməlidir. Məsələn: xəzinədarlıq sahəsi, partnyorlarla iş sahəsi, bank 

əməliyyatı sahəsi və s. Bu sahələrin əməkdaşları da yalnız qanunvericilik və nəzəri bi-

liklərlə deyil, həmçinin praktik, onların işlərinə müvafiq formada maarifləndirilməlidir. 

 Audit edən əməkdaşlar. Bu şəxslər nəzarət edən, monitorinq edən, nəzarət 

mexanizmini yoxlayan əməkdaşlardır və bunlara qanunvericilikdəki dəyişikliklər və 

onların banka təsiri, pulların yuyulması üsulları/metodları barəsində ətraflı təlim 

keçmək lazımdır. 

 Pulların yuyulmasına və terrorun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə üzrə 

bankda məsul olan əməkdaşlar. Bu şəxslər bu sahə ilə bağlı bankdaxili proqramı qu-

ran və icra edən əməkdaşlardır. Bu şəxslərə digər əməkdaşlara keçirilən formadakı 

təlimlərə ehtiyac yoxdur. Onlara xüsusi ixtisaslaşdırılmış, bu sahədəki trendləri 

əhatə edən, bütün yeniliklərdən xəbər verən təlimlər lazımdır ki, bunların banka 

təsirini anlasınlar və riskləri idarə etmək üçün adekvat addımlar atsınlar.  

 İdarə Heyəti və Müşahidə Şurası. Pulların yuyulmasına dair məsələlər, təhlü-

kələr barəsində məlumatı mütəmadi və davamlı olaraq rəhbərliyə çatdırmalıdır. Va-

cib məsələlərdən biri də odur ki, bu sahənin tələblərini icra edən departament rəh-

bərlikdən dəstək alsın və o da öz növbəsində rəhbərliyi bankın əməliyyat risklərin-

dən xəbərdar etsin. 

Təlimdə hansı mövzular nəzərə alınmalıdır. Hədəf auditoriya müəyyən 

edildikdən sonra növbəti faktor təlim mövzusunun müəyyən edilməsidir. Bu, bank-

dan, bankın strukturundan, təklif olunan məhsul və xidmətlərdən asılı olaraq dəyişir. 

Aşağıdakı əsas mövzulara nəzər salaq: 

 Ümumi informasiya: tarixi və pulların yuyulmasının və terrorçuluğun maliy-

yələşdirilməsinin nə olduğu, nəyə görə mövcud olduğu və bunun qarşısının alın-

masının niyə vacib olduğuna dair məlumat; 

 Qanunvericilik tərəfi: qanunvericiliein hansı formada banka və onun əmək-

daşlarına təsir göstərməsi; 

 Məsuliyyət tərəfi: bu sahə ilə bağlı cərimələr, cinayət məsuliyyətləri, həmçi-

nin bankdaxili töhmət, xəbərdarlıq, işdən azadetmə və s. kimi məsuliyyət növləri; 

 Şübhəli əməliyyatla və ya müştəri ilə üz-üzə gəldikdə hansı addımların atıl-

ması; 
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 Bankdaxili prosedurlara, tələblərə əməl etmək istəməyən müştəri ilə qarşılaş-

dıqda hansı formada davranmalı; 

 Bankdaxili qayda, prosedur, proseslərin tələbləri və s. 

Təlimi təşkil edən əməkdaş hədəf auditoriyaya hansı mövzunun uyğun gəldiyini 

əvvəlcədən müəyyən etməlidir. Həmçinin təlimin zamanının və məkanının düzgün 

seçilməsi də vacib amillərdəndir.  Məsələn, iş saatlarında və nahardan sonra 

keçirilən təlimlər effektiv olmur. Təlim məkanının hamıya əlverişli olan yerdə 

seçilməsi və eyni zamanda çox sayda işçini bir anda toplanmaması, əksinə kiçik 

qruplarda təlimin keçirilməsi daha yaxşı nəticə verir. 

Effektiv təlimə nail olmaq üçün real həyat hadisələrindən, pulların yuyulması 

sxemlərindən, bankda baş vermiş hadisələrdən, bunların banka təsirindən və həlli 

yollarından da bəhs etmək lazımdır.  

Audit funksiyası. Bankdaxili proqramı işlək vəziyyətə gətirmək kifayət deyil. 

Proqram monitorinq olunmalı və qiymətləndirilməlidir. Banklar öz proqramlarının 

effektiv işlədiyinə əmin olmaq və yeni risk faktorlarını müəyyən etmək üçün 

mütəmadi olaraq qiymətləndirmə aparmalıdır.  

Audit funksiyası bankda müstəqil olmalıdır və o, birbaşa Müşahidə Şurasına hesabat 

verməlidir. Müstəqil audit aşağıdakıları  yoxlamalı və müəyyən etməlidir: 

 Bankdaxili qayda, prosedurların adekvat səviyyədə olmasını; 

 əməkdaşların daxili qayda, prosedurlara hansı formada əməl etdiklərini;  

 qeyri-adi, yüksək riskli əməliyyatların müəyyən olunması prinsipini, 

səviyyəsini;  

 vaxtlı-vaxtında təlimlərin keçirilməsini və təlim materiallarının keyfiyyətini; 

 qanunvericiliyə əməl olunması səviyyəsini;  

 rəhbərliyin vaxtlı-vaxtında məlumatlandırılmasını; 

 bank əməliyyatı proqramının adekvat vəziyyətdə olmasını; 

 sənədlərin qorunub saxlanılmasını və s. 

Daxili audit planlı və plandankənar olmalıdır. Audit prosesi başa çatdıqdan sonra 

yoxlanılan sahələr, risklər və çatışmazlıqlar yazılı şəkildə aktlaşdırılmalı, imzalanmalı 

və rəhbərliyə təqdim edilməldir. Audit başa çatdıqdan sonra tapılan çatışmazlıqlar 

müvafiq işçilərə bildirilməli və bank zəruri dəyişiklikləri, düzəlişləri yerinə yetirməlidir.  
 

Nəticə 

Tədqiqat zamanı müəyyən edilmişdir ki, yerli bankların bir çoxu çirkli pulların 

yuyulması və terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə proqramını tam və 

effektiv tətbiq etmir və nəticədə risklərə qarşı adekvat qoruna bilmir. Pulların 

yuyulmasına qarşı mübarizə proqramının düzgün müəyyən olunması və qurulması 

banklara imkan verir ki, daha az resurs xərcləməklə effektiv şəkildə risklərdən 

müdafiə olunsunlar. 
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Xülasə 

Tədqiqatın əsas məqsədi regionların iqtisadiyyatında əmək resurslarından səmərəli 

istifadə, enerji istehlakı və əsas fondların dəyəri hesabına məhsul buraxılışı həcmi-

nin gələcəkdə artırılması imkanlarını aşkara çıxarmaqdır. Tədqiqatın nəticəsi olaraq 

- məhsul buraxılışına əhəmiyyətli təsir göstərən amillər korrelyasiya təhlili metodu 

ilə müəyyənləşdirilmiş, reqressiya modeli tərtib edilmişdir. Tərtib edilmiş modelin 

interpretasiyası göstərir ki, bəzi rayonlarda məhsul buraxılışının hesablanmış qiymə-

ti faktiki qiymətdən yüksək, bəzilərində isə aşağı olmuşdur. Tədqiqatın elmi yeniliyi 

- ekonometrik təhlildə çoxfaktorlu reqressiyanın əhəmiyyətinin SPSS (Statistical 

Package for Sosial Science) - məlumatların statistik işlənməsi sistemi vasitəsilə 

qiymətləndirilməsidir. 
 

Açar sözlər - ekonometrik təhlil, göstərici, xətti korrelyasiya, iqtisadiyyat, parametr. 

Jel Classification: R13, C13 
 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF STATISTICAL DATA OF THE  

SHEKI-ZAKATALA  EKONOMICAL REGION 
 

Abstract 

The main objective of the study - the rational use of human resources, to identify 

opportunities to increase of volume of production at the expense of power consumption 

and cost of fixed assets. The study identified the main factors that significantly affect the 

volume of production by correlation analysis and regression model is made. The 

interpretation of the model shows that in some areas of the calculated volume value 

higher than the actual output values, and elsewhere below. Scientific novelty of research 

- assessment of the importance of the multiple regression in econometric analysis using 

a system of statistical data - SPSS (Statistical Package for Social Science). 
 

Keywords econometric analysis, indicator, linear correlation, economy, parameter. 

 

Azərbaycan Dövlət Ġqtisad Universitetinin Elmi Xəbərləri, Ġl 3, Cilld 3, Ġyul – Sentyabr,  2015, səh. 142-150 

Scientific Reviews in  Azerbaijan State University of Economics, Year 3, Volume 3, July -September, 2015, pp. 142-150 

 



 143 

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РAЙОНА ШЕКИ-ЗАКАТАЛА 
 

Резюме 

Основная цель исследования - рациональное использование трудовых ресур-

сов, выявление возможностей повышения обьема выпуска продукции за счет 

энергопотребления и стоимости основных фондов. В результате исследования 

определены основные факторы, значительно влияющие на объем выпуска про-

дукции методом корреляционного анализа и составлена регрессионная модель. 

Интерпретация модели показывает, что в некоторых районах расчетное значе-

ние объема выпуска продукции выше фактического значения, а в других 

районах ниже. Научная  новизна исследования - оценка значимости множест-

венной регрессии в эконометрическом анализе с применением системы статис-

тической обработки данных - SPSS (Statistical Package for Sosial Science).   
 

Ключевые слова: эконометрический анализ, показатель, линейная корреля-

ция, экономика, параметр.  
 

Ekonometrik təhlilin məqsədi, iqtisadiyyatda əmək resurslarından səmərəli isti-

fadə, enerji istehlakı və əsas fondların dəyəri hesabına   məhsul buraxılışı həcminin 

gələcəkdə artırılması imkanlarını aşkara çıxarmaqdan ibarətdir. Region üzrə məhsul 

buraxılışının səviyyəsi ancaq ona təsir edən faktorların öyrənilməsi vasitəsilə hər-

tərəfli xarakterizə oluna bilər. Sosial-iqtisadi hadisələr arasında qarşılıqlı əlaqələrin 

qiymətləndirilməsi üçün ekonometrik metodların səmərəli tətbiqi və onların əsasında 

proqnozların verilməsi metodun mahiyyətindən və onun informasiyanı qiymətləndir-

mə imkanlarından asılıdır [1]. Məhsul buraxılışının ona təsir göstərən faktorlardan 

asılılığı korrelyasiya-reqressiya təhlili yolu ilə həyata keçirilir. Reqressiya təhlilinin 

metod və modelləri ekonometrikanın riyazi aparatında mərkəzi yer tutur. Reqressiya 

təhlilinin başlıca məsələləri dəyişənlər arasında asılılıq formasının qurulması, 

reqressiya tənliyinin qiymətləndirilməsi, asılı dəyişənin naməlum kəmiyyətlərinin 

(proqnoz qiymətlərinin) qiymətləndirilməsidir. Ekonometrik modelləşdirmə prosesi 

bir neçə mərhələdə aparılır. Əlaqələrin statistik öyrənilməsinin birinci mərhələsində 

hadisənin təhlili durur. İkinci mərhələ əlaqə modelinin qurulmasıdır, o statistik 

metodlara - qruplaşdırma, orta kəmiyyət və i.a. əsaslanır. Üçüncü mərhələ - nəticələ-

rin interpretasiyasıdır [2].  Ekonometrik təhlilin tətbiqi o vaxt optimaldır ki, təhlil 

obyektlərinin sayı tədqiq olunan göstəriciyə (məhsul buraxılışına) təsir edən faktor-

ların sayından ən azı 3 dəfə artıq olsun. Ən yaxşı nəticələri almaq üçün obyektlərin 

sayının faktorların sayından 6-8 dəfə çox olması gərəkdir. Riyazi-statistika 

üsullarının tətbiqinin zəruri şərtlərindən biri obyektlər məcmusunun həmcinsliyidir.  
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Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu üzrə təhlil aparmaq üçün regionun rayonları üzrə 

məhsul buraxılışı (min manat) - Y, iqtisadiyyatda muzdla işləyənlərin sayı (nəfərlə) - 

X1, enerji istehlakı (ton neft ekvivalenti ilə, bura əhalinin enerji istehlakı daxil 

deyildir) - X2  göstəricilərindən istifadə edilmişdir. Göstəricilər üzrə statistik 

məlumatlar aşağıdakı cədvəldə verilmişdir: 

Cədvəl 1. 2012-ci ildə ġəki-Zaqatala iqtisadi rayonu üzrə statistik məlumatlar 

N 
Rayon və 

şəhərlər 

Məhsul 

buraxılışı, 

min manat, 

Y 

İqtisadiyyatda 

muzdla 

işləyənlərin 

sayı, nəfər,  X1 

Enerji 

istehlakı, 

NET, 

X2 

 

Əsas fondların dəyəri 

(qalıq dəyəri ilə),   min 

manat,X3 

1. Balakən 149600 9700 25094.2 84306 

2. Qax 139200 8800 13825.0 68768 

3. Qəbələ 226300 10300 42373.8 78104 

4. Oğuz 129100 5600 12381.6 44262 

5. Zaqatala 466800 14600 29069.2 89775 

6. Şəki 365400 22100 114282.2 225839 

 Cəmi 1476400 71100 237026.0 591054 

 

Verilən faktorların məhsul buraxılışına təsiri fərqli olduğu üçün məhsul buraxı-

lışı ilə faktorlar arasında əlaqənin sıxlığını göstərən korrelyasiya matrisini qurmaq 

lazımdır. Hər bir faktorun məhsul buraxılışına kəmiyyət təsirinin ölçülməsi məqsədi-

lə reqressiya tənliyi qurulmalıdır. Xətti reqressiya tənliyi modelləşdirilmiş prosesi 

kifayət qədər adekvat əks etdirir, yaxşı təhlil edilir və interpretasiyası nisbətən mü-

rəkkəb deyildir. Reqressiya tənliyi əhəmiyyət kəsb edir və yaxud kəsb etmir (prak-

tiki əhəmiyyəti yoxdur). Ona görə də reqressiya tənliyinin əhəmiyyətliliyi F-kriteri-

si, reqressiya əmsallarının əhəmiyyətliliyi isə t-kriterisinə (Styudent) görə yoxlanılır.   

Rayonlar üzrə verilmiş göstəricilərin korrelyasıya təhlilini aparsaq, aşağıdakı 

nəticəni alarıq:            

Cədvəldən göründüyü kimi, nəticə əlaməti ilə faktor əlamətləri arasında birbaşa 

əlaqə vardır. Korrelyasiya matrisinə nəzər saldıqda, məhsul buraxılışı ilə iqtisadiy-

yatda muzdla işləyənlərin sayı arasında korrelyasiya 0,771117, əsas fondların dəyəri 

arasında 0.545584 və enerji  istehlakı arasında korrelyasiya əmsalı 0,518791 

olmuşdur. Bildiyimiz kimi, nəticə əlamətinə təsir göstərən faktorlar arasında yüksək 

korrelyasiya kollinearlıq yaradır. Belə ki, iqtisadiyyatda muzdla işləyənlərin sayı ilə 

enerji istehlakı arasında korrelyasiya əlaqəsi 0.913198, əsas fondların dəyəri ilə isə 

0.97409872 olduğuna görə onların arasında kollinearlıq mövcuddur [3]. Bu 

səbəbdən də enerji istehlakının faktor kimi təhlildən çıxarılması məqsədəuyğundur.  
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Cədvəl 2. Korrelyasiya əmsalları 

 

Məhsul bu-

raxılışı, min 

manat, Y 

İqtisadiyyatda 

muzdla işləyənlərin 

sayı, nəfər, X1 

Əsas fondların 

dəyəri, min 

nəfər, X2 

Enerji 

istehlakı,  

NET, X3   

Məhsul buraxılışı, Y 1    

İqtisadiyyatda 

muzdla işləyənlərin 

sayı, X1 

0.771117 1   

Əsas fondların də-

yəri, min nəfər,  X2 
0.545584 0.949938 1  

Enerji istehlakı, X2 0.518791 0.913198 0.97409872 1 
 

Bu üç faktorla məhsul buraxılışı arasında reqressiya təhlilini apardıqda məlum 

olur ki, Fkriteri-nə görə tənlik az əhəmiyyətlidir, çünki, Fkriteri< Fcədvəl, yəni 

15.864283<19.16. Reqressiya əmsallarının əhəmiyyətliliyini yoxladıqda isə görürük 

ki, sabit kəmiyyətlə, enerji istehlakının tkriteriləri t-nin cədvəl qiymətindən kiçikdir. 

Tənliyin və reqressiya əmsallarının əhəmiyyətliliyinin yoxlanılması nəticəsində 

reqressiyanın əhəmiyyət kəsb edən əmsalları tənlikdə qalır, yəni məhsul buraxılışına 

əhəmiyyətli təsir göstərən faktorlar qalır.  

İndi isə rayonlar üzrə məhsul buraxılışına təsir edən qalan faktorların reqressiya 

təhlilini aparaq. Çoxfaktorlu reqressiya modelinin ümumi görünüşü  aşağıdakı kimidir: 

Ŷ = a0 +b1*X1+ b2*X2 + 

Reqressiya modelində Y asılı dəyişəni X1 və X2 faktorlarının funksiyasıdır. 

 Əvvəlcə hər bir göstəricinin riyazi-statistik xarakteristikasını təhlil edək: 

Cədvəl 3. ġəki-Zaqatala iqtisadi rayonu üzrə göstəricilərin statistik 

xarakteristikası 

 

Məhsul 

buraxılışı, Y 

İqtisadiyyatda 

muzdla işləyən-

lərin sayı, X1 

Əsas fondların dəyəri 

(qalıq dəyəri ilə),  X3 

N 6 6 6 

Orta kəmiyyət 246066.6667 11850 98509 

Median qiyməti 187950 10000 81205 

Orta kəmiyyətin standart 

xətası 
57085.27929 2366.537555 26289.77303 

Cəmi 1476400 71100 591054 

Minimum 129100 5600 44262 

Maksimum 466800 22100 225839 

Variasiya genişliyi 337700 16500 181577 

Birinci 149600 9700 84306 

Sonuncu 365400 22100 225839 

Standart kənarlaşma 139829.8061 5796.809467 64396.52938 
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Məhsul 

buraxılışı, Y 

İqtisadiyyatda 

muzdla işləyən-

lərin sayı, X1 

Əsas fondların dəyəri 

(qalıq dəyəri ilə),  X3 

Dispersiya 19552374667 33603000 4146912996 

Eksess -0.791481726 1.644718165 4.842979347 

Eksesin standart xətası 1.74077656 1.74077656 1.74077656 

Asimmetriya 0.957722213 1.249824757 2.096737612 

Asimmetriyanın 

standart xətası 
0.845154255 0.845154255 0.845154255 

Variasiya_əmsalı 56.8 48.9 65.4 

Eksess -0.5 0.9 2.8 

Asimmetriya 1.1 1.5 2.5 
 

Verilmiş göstəricilərin statistik xarakteristikasının qiymətlərindən görünür ki, variasi-

ya əmsalı məhsul buraxılışı üzrə 56,8%, iqtisadiyyatda muzdla işləyənlərin sayı üzrə 48-

,9%, əsas fondların dəyəri üzrə 65,4% olmuşdur. Variasiya əmsallarının 33%-dən böyük 

olması həmin məlumatların qruplaşdırılmasını şərtləndirir. Lakin bəzi hallarda variasiya 

əmsalı 50%-ə qədər qəbul olunduğuna görə məlumatların qruplaşdırılmasına ehtiyac 

qalmır. 

Eksess əmsalının onun standart xətasına nisbəti məhsul buraxılışı üzrə -0.5, 

muzdlu işçilərin sayına görə 0.9, əsas fondların dəyərinə görə 2.8 olmuşdur. Sübut 

olunmuşdur ki, bu nisbət -2 və +2 arasında dəyişdiyi halda ədədlərin paylanması 

normal paylanmaya yaxındır. Deməli, eksess üçün qoyulmuş şərtlər tam ödənilir. 

Asimmetriya əmsalının qiymətinin onun standart xətasına nisbəti məhsul buraxılışı 

üzrə 1.1, muzdlu işçilər üzrə 1.5, əsas fondlar üzrə 2.5 olmuşdur. Deməli, bütün gös-

təricilər üzrə normallıq şərtləri qismən ödənilir. Yəni, nisbət -2 və +2 arasında dəyişir.  

Determinasiya və korrelyasiya əmsallarının qiymətləri aşağıdakı cədvəldə verilmişdir:  

Cədvəl 4.Çoxfaktorlu korrelyasiya əlaqəsinin göstəriciləri 

Multiple R 0.97599819           

R Square 0.95257247 
    

  

Adjusted R Square    0.920954121 
    

Analysis of variance table 

  Sum of Squares d.f. Mean Square F Change 
Sig. F 

Change 

Durbin-

Watson 

Regression 93125269418 2 46562634709 30.127202 0.01033 1.2434 

Residual 4636603916 3 1545534639 
  

  

Total 97761873333 5         

a. Predictors: (Constant), Əsas fondların dəyəri, iqtisadiyyatda muzdla işləyənlərin sayı 

b. Dependent Variable: Məhsul buraxılışı 
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R
2 

= 0.95 kəmiyyəti məcmu determinasiya əmsalı öyrənilən amillərin təsiri 

altında nəticə əlamətinin variasiyasının payını göstərir. Reqressiya təhlili parametrlə-

rinin keyfiyyətini yoxlamaq üçün determinasiya əmsalı R
2
-dan istifadə olunur. 

Təhlildə məcmu korrelyasiya əmsalı R=0.98, determinasiya əmsalı  isə R
2
 =0.95-dir, 

kiçik kvadratlar metodunda 0<=R
2
<=1 şərti ödənilir. Determinasiya əmsalı reqressi-

yanın köməyi ilə şərh edilən asılı dəyişənin dispersiyasının payını göstərir, yəni 

məhsul buraxılışının variasiyasının 95,25%-i əsas fondların dəyəri ilə məşğul əhali-

nin sayının variasiyası ilə izah olunur. R
2 

reqressiya tənliyinin keyfiyyət ölçüsüdür. 

Bu əmsal vahidə nə qədər çox yaxınlaşarsa, modeldə nəzərə alınmayan amillərin 

rolu bir o qədər azalar, bununla da reqressiya modelinin parametrləri ona daxil olan 

amillərin səmərəlilik dərəcəsini əks etdirir. Reqressiya modelinin etibarlılığının sta-

tistik qiymətləndirilməsi üçün məcmu determinasiya əmsalının mümkün ola bilən 

qiymətləri aşağıdakılardır [4]: 

0.01-0.09  - nəzəri olaraq lazımi təsdiqini tapmayıb; 

0.09-0.49 - əlaqə ortadır; 

0.49-1.00 - əlaqə kifayət qədər güclüdür, təhlildə reqressiya modelindən istifadə 

nəzəri olaraq əsaslandırılmışdır. 

Məcmu korrelyasiya əmsalı R məhsul buraxılışının faktorlarla əlaqəsinin 

kəmiyyət xarakteristikasını verir.  

Məcmu korrelyasiya əmsalının (R=0.98) əhəmiyyətliliyini qiymətləndirmək 

üçün F-Fişer meyarından istifadə olunur.  P.Fişer meyarının hesablama qiyməti  F= 

30.1272-dir, k1=l-1=3-1=2), k2=n-l=6-3=3 (l - tənliyin parametrlərinin sayıdır) və 

=0,05 əhəmiyyətlilik səviyyəsində Fişer meyarının cədvəl qiyməti F2,3,0.05=9,55-

dir. Göründüyü kimi, FChange>F2,3,0.05 - dir, yəni, faktor əlamətlərinin təsiri rədd 

edilmir və reqressiya əmsalları 0-dan fərqlidir.  

Durbin-Watson stat - DW=1,243402 qiyməti 0<DW<4 intervalında olduğu  

üçün reqressiya modeli yaxşı hal kimi qəbul olunur.  

Reqressiya əmsalları - bj-ın əhəmiyyətini yoxlamaq üçün t-statistikadan istifadə 

olunur. t-statistikadan ötrü sıfır hipotezi H0, yəni t-nin "0"-a bərabərliyi hipotezi  

yoxlanır. t-nin qiyməti sərbəst hədd üçün -1.85424698, X1 üçün 6.4363025, X2 

üçün -4.7583564-dir. Styudent paylanmasının n-3 sərbəstlik dərəcəsində tb-nin cəd-

vəl qiyməti t0.10,6=1,9432 olduğundan tb>tkritik   şərti X1 və X2 dəyişənləri üçün ödə-

nilir və müvafiq olaraq b1, b2 şərti-xalis reqressiya əmsalları modelə daxil edilir. Sa-

bit kəmiyyətin t-statistikası -1,85424698 t-nin cədvəl qiymətinə yaxın olduğu üçün 

onu reqressiya tənliyində saxlamaq olar. Lakin b1, b2 şərti-xalis reqressiya əmsalları 

müxtəlif ölçü vahidləri ilə ifadə olunmuş adlı rəqəmlər olduğuna görə bir-birilə 

müqayisə olunmurlar. Onları müqayisəli nisbi göstəricilərə çevirmək üçün standar-

tlaşdırılmış reqressiya əmsallarını və yaxud  -əmsallarını hesablamaq lazımdır [5]: 
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y

jj

x j

b   

1 = b1 * x1 / y = 62.4792*5796.81/139829.81 = 2.59 

     2 = b2 * x2 / y = (-4.15798)*64396.53/139829.81 = -1.92 

Xj faktoru üzrə verilən j əmsalı - Xj faktorunun variasiyasının y nəticə 

əlamətinin variasiyasına təsir dərəcəsini müəyyən edir (reqressiya tənliyinə daxil 

olan digər faktorların yanaşı variasiyasından ayırmaqla). 

Şərti-xalis reqressiya əmsallarını əlaqənin müqayisə oluna bilən nisbi 

göstəriciləri - elastiklik əmsalları kimi göstərmək olar: 

y

x
be

j

jj
 , 

e1 = b1 * X1 / y = 62.4792*11850/246066.7 = 3.0089 

         e2 = b2 * X2 / y = (-4.1579831)* 98509/246066.7 = -1.6646 

Beləliklə, iqtisadiyyatda muzdla işləyənlərin sayı faktorunun nəticə əlaməti məhsul 

buraxılışına təsiri daha çoxdur. Məhsul buraxılışının iqtisadiyyatda muzdla işləyənlərin 

sayından, əsas fondların dəyərindən asılılıq modelini tərtib etmək üçün SPSS proqram 

paketindən istifadə edilmiş və alınmış nəticə cədvəl 6-da verilmişdir [5].  

Cədvəl 5.Reqressiya tənliyinin göstəriciləri 

Variables 
Reqression 

Coefficients 

Std. Error 

 

Standardized 

Coefficients, 

Beta 

t  (d.f. =6) Partial, R
2
 

1 2 3 4 5 7 

X1  62.4792255 9.707316442 2.590149955 6.436302543 0.594621816 

X2  - 4.157983089 0.873827587 - 1.914897029 - 4.7583564 0.297661709 

      

Constant - -84713.39941   

Std.error of estimate - 45686.1466   

 

Cədvəlin göstəriciləri reqressiya əmsalları və onların ehtimal qiymətləndirmə-

sindən ibarətdir: 1-ci sütun dəyişənləri, yəni amilləri; 2-ci sütun şərti-xalis reqressiya 

əmsallarını - bj; 3-cü reqressiya əmsallarının orta xətasını; 4-cü - variasiyanın 14 

sərbəstlik dərəcəsində t-statistikanı; 5- reqressiya əmsallarına nəzərən H0 hipotezinin 

rədd edilməsi ehtimalını; 6-cı sütun isə fərdi determinasiya əmsallarını bildirir.   

Hər bir faktorun məhsul buraxılışına kəmiyyət təsirinin ölçülməsi və yalançı 

faktor əlaqəsini həqiqi faktorlardan ayırmaq məqsədilə reqressiya tənliyi qurulur. 

Modelləşdirilən prosesi daha yaxşı əks etdirdiyinə görə xətti reqressiya tənliyi 

aşağıdakı kimi olacaqdır: 

Ŷi = -84713,40+62,4792255*X1-4,157983089*X2 

burada, X1 - iqtisadiyyatda muzdla işləyənlərin sayı; 
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             X2 - əsas fondların dəyəridir. 

Reqressiya tənliyi müəyyən edildikdən sonra Ŷi-in hesablanmış qiymətlərinə 

görə onun etibarlılığı qiymətləndirilir. Məlumdur ki, müşahidə nöqtələri reqressiya 

xəttinə nə qədər yaxın olarsa, reqressiya tənliyi qiymətləndirmə funksiyası kimi 

daha etibarlı sayılır. Hər bir parametrin dispersiyası reqressiyanın xətasının 

(qalıqların) dispersiyası - e
2 

-dan asılı olacaqdır [6].   

e
2 

-nı qiymətləndirmək üçün  çoxfaktorlu reqressiyanın standart xətasının 

kvadratını nəzərdən keçirmək lazımdır: 

1

)ˆ(
2

22



 

kn

yy
sS y 

, 

burada, n - müşahidə vahidlərinin sayı; 

             k - parametrlərin sayı. 

1545534639
3

4636603917

1-2-6

46366039172
2

sS y 

, 

288.39313s
 

s
2


 və s

 kəmiyyətləri müvafiq olaraq, qalıq dispersiyası və qalıq standart 

kənarlaşması adlanır. Korrelyasiya asılılığı tənliyinin etibarlılığını qiymətləndirmək 

üçün qalıq standart kənarlaşmasının nəticə əlamətinin orta qiymətinə nisbətinin 

faizlə ifadəsindən istifadə olunur: 

1597668.0100
67.246066

288.39313
100 

y

s

 
Cədvəl 6.Reqressiya tənliyi əsasında hesablanmıĢ qiymətlər 

Ərazinin 

adı 

Məhsul 

buraxılışı, 

Y, min 

manat 

İqtisaiyyatda 

muzdla 

işləyənlərin sayı, 

X1,  nəfər 

Əsas fondlar 

(qalıq dəyəri), 

X2, min manat 

Ŷ=  -

84713,40+62,47

92255*X1-

4,157983089*X2 

Y-Ŷ 

Balakən 149600 9700 84306 170792.2 -21192.2 

Qax 139200 8800 68768 179167.6 -39967.6 

Qəbələ 226300 10300 78104 234067.5 -7767.5 

Oğuz 129100 5600 44262 81129.6 47970.4 

Zaqatala 466800 14600 89775 454200.4 12599.6 

Şəki 365400 22100 225839 357042.7 8357.3 

Cəmi 1476400 71100 591054 1476400.0 0.0 

Orta 

kəmiyyət 
246066.7 11850 98509 246066.7 0.0 
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Bu nisbət 10-15%-i aşmırsa, belə hesab etmək olar ki, reqressiya tənliyi təhlil 

edilən asılılığı yaxşı əks etdirir. 

Reqressiya tənliyinə görə hesablanmış qiymətlər aşağıdakı cədvəldə verilmişdir:  

Cədvəldən göründüyü kimi, Balakən, Qax və Qəbələ rayonları üzrə məhsul 

buraxılışının hesablanmış qiyməti faktiki qiymətdən yüksək, Oğuz, Zaqatala və Şəki 

rayonlarında isə məhsul buraxılışı üzrə hesablanmış qiymətlər faktiki qiymətlərdən 

aşağı olmuşdur.  

Nəticə 

 Aparılmış ekonometrik təllildən aşağıdakı nəticələrə gəlmək olar: 

- iqtisadi rayonlar üzrə məhsul buraxılışını proqnozlaşdırmaq üçün müəssisələr 

iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə  qruplaşdırılmalıdır; 

- müəssisələr işçilərin sayına və digər əsas göstəricilərə görə qruplaşdırılmalıdır; 

- ekonometrik modellərin tərtibindən əvvəl göstəricilərin statistik xarakteristikası 

təhlil edilməli və müxtəlif testlər vasitəsi ilə paylanma qanunauyğunluqları müəyyən 

edilməlidir; 

-  tərtib edilmiş modelin adekvatlığı və dəqiqliyi yoxlanmalıdır. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  

(квартальный научный и практический) 
 

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ: 
 

1. Статьи принимаются на азербайджанском, английском и русском 

языках. 

2. Статьи должны быть написаны в формате А4, с интервалом в 1,5, 

шрифтом Times New Roman, с пропусками по краям (слева 30 мм, справа 10 
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n.hajiyev@aseu.edu.az 
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должность, структуры, где они работают, электронная почта, номера рабочего 

и мобильного телефонов автора (ов). 
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(азербайджанском, английском и русском языках), ключевые слова (на азер-

байджанском, английском и русском языках), введение, основную часть, выво-

ды, источники, приложения, рисунки и таблицы. 

5. Резюме статьи должно быть не менее 200-250  слов, показывать цель, 

значение и место исследования в научной периодике, используемые или 

формируемые методы, на какие вопросы отвечает и область применения, не 

должно быть написано как введение и выводы. 

6. Резюме статьи должно соответствовать ее содержанию. 

7. В конце научной статьи должны быть четко отмечены научная новиз-

на, практическая значимость, экономическая эффективность и т.д. работы в 

соотвеетствии с характером научной области статьи. 

8. В статье должны быть ссылки на научные источники. Предоставляе-

мый в конце статьи список литературы должен быть пронумерован не в 

алфавитной последовательности, а в последовательности, в которой встреча-

ется в тексте ссылаемая литература и обозначаться как [1] или [1,стр. 119]. 

Если в тексте есть повторная ссылка на одну и ту же литературу,  то эта 

ссылаемая литература должна быть указана предыдущим номером. В списке 

литературы должно быть отдано предпочтение научным статьям, 

монографиям и т.д. последних 5-10 лет. 

9. Статьи должны быть оригинальны и ранее не представлены в другие 

национальные или международные журналы. 

10. Статьи рекомендуются или представляются к печати редактором или 

одним из специалистов-членов редакционного совета после тайного рецензиро-

вания рецензирующих. 

11. Согласие или отказ в приеме статьи объявляется после обсуждения 

редакционным советом журнала.   
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