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M.M.Sadıqov1, R.Ə.Balayev2 

1i.e.d., prof., Strateji inkişaf üzrə  

prorektoru, UNEC 
2i.e.d., prof., “Rəqəmsal iqtisadiyyat 
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Xülasə 

Tədqiqatın əsas məqsədi rəqəmsal mühitdə iqtisadi inkişafın təmin edilməsi imkan-

larının aşkar edilməsi, rəqəmsallaşmanın strateji rolunun müəyyən edilməsidir. Tədqi-

qat işi müqayisəli təhlil və məntiqi ümumiləşdirmə kimi tədqiqat üsulları əsasında ye-

rinə yetirilmişdir. Tədqiqatda rəqəmsal mühitdə iqtisadi inkişafın əsas amilləri kom-

pleks surətdə araşdırılmışdır. Milli iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilmə-

sində rəqəmsal texnologiyaların yeri və rolu tədqiq olunmuşdur. Tədqiqat nəticəsində 

rəqəmsal mühitdə iqtisadi inkişafın xüsusiyyətləri təhlil edilmiş, bu mühitin üstünlük-

lərindən istifadənin perspektivli olduğu müəyyən edilmişdir. Tədqiqatın məhdudiy-

yətləri daha dolğun və detallaşdırılmış verilənlərin tələb olunmasıdır. Tədqiqatın prak-

tiki əhəmiyyəti Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafında rəqəmsallaşmanın strateji isti-

qamət kimi reallaşması prosesində, xərclərin azaldılması və rəqabət qabiliyyətinin 

yüksəldilməsi, sosial tərəqqinin sürətləndirilməsi üzrə təkliflərin tətbiqidir. 

Açar sözlər: Rəqəmsallaşma, iqtisadiyyat, strateji istiqamət, transaksiya xərcləri, da-

yanıqlıq, rəqabət, prioritetlər, informasiya. 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ КАК СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 

М. М. Садыгов1, Р. А. Балаев2 

1д.э.н., проф., проректор по стратегическому развитию, UNEC 
2д.э.н., проф., кафедра «Цифровая экономика и ИКТ», UNEC 

1mirdamads@icloud.com, 2rasul.balayev@unec.edu.az 

Резюме 

Основная цель исследования - выявить возможности экономического развития 

в цифровой среде, определить стратегическую роль цифровизации. В основе 

исследования лежали такие исследовательские методы, как сравнительный ана-

лиз и логическое обобщение. В исследовании всесторонне исследуются клю-

чевые факторы экономического развития в цифровой среде. Исследованы место 
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и роль цифровых технологий в повышении конкурентоспособности нацио-

нальной экономики. В результате исследования были проанализированы осо-

бенности экономического развития в цифровой среде и определена перспек-

тивность использования преимуществ этой среды. Ограничения исследования 

заключаются в необходимости получения более полных и подробных данных. 

Практическая значимость исследования заключается в реализации предложений 

по снижению затрат и повышению конкурентоспособности, ускорению со-

циального прогресса в процессе реализации цифровизации как стратегического 

направления в развитии экономики Азербайджана. 

Ключевые слова: Цифровизация, экономика, стратегическое направление, тран-

сакционные издержки, устойчивость, конкуренция, приорите-

ты, информация. 

DIGITALIZATION AS A STRATEGIC DIRECTION FOR ECONOMIC 

DEVELOPMENT 
 

M. M. Sadigov1, R. A. Balayev2, 
1Dr., prof., vice rector for strategic development, UNEC 

2Dr., prof., Department "Digital Economy and ICT", UNEC 
1mirdamads@icloud.com; 2rasul.balayev@unec.edu.az 

 

Summary 

The main goal of the study is to identify the opportunities for economic development 

in the digital environment, to determine the strategic role of digitalization. Research 

methods such as comparative analysis and logical generalization were at the heart of 

the study. The study comprehensively explores the key factors of economic develop-

ment in the digital environment. The place and role of digital technologies in in-

creasing the competitiveness of the national economy have been investigated. As a 

result of the study, the peculiarities of economic development in the digital environ-

ment were analyzed and the prospects for taking advantage of this environment were 

determined. The limitations of the study are the need for more complete and detailed 

data. The practical significance of the study lies in the implementation of proposals to 

reduce costs and increase competitiveness, to accelerate social progress in the process 

of implementing digitalization as a strategic direction in the development of the 

economy of Azerbaijan. 

Keywords: Digitalization, economics, strategic direction, transaction costs, sustai-

nability, competition, priorities, information. 
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Giriş 

XXI əsrin çağırışları rəqəmsallaşma amilindən istifadənin yüksək səmərəsini tələb 

edir. Rəqəmsallaşmanı iqtisadi inkişafın strateji istiqaməti kimi qəbul edən qabaqcıl 

ölkələr bu amildən mühüm üstünlüklər əldə edir. Odur ki, dinamik inkişaf edən Azər-

baycan iqtisadiyyatında rəqəmsallaşmanın üstünlüklərinin reallaşdırılması obyektiv 

zərurətdir. Bu məqsədlə müvafiq elmi təminat gücləndirilməlidir. Təqdim edilən mə-

qalə rəqəmsallaşma şəraitində dinamik və dayanıqlı iqtisadi inkişafın təmin edilməsi 

imkanlarının aşkar edilməsi, habelə rəqəmsallaşmanın strateji rolunun əsaslandırıl-

ması məsələlərinə həsr olunmuşdur. 

Rəqəmsallaşma iqtisadi inkişaf strategiyasının prioritetidir 

Azərbaycan iqtisadiyyatının dinamik və dayanıqlı inkişafı ona minilliyin çağırışlarına 

vaxtında və layiqli reaksiya vermək imkanı yaradır. Milli iqtisadiyyatın innovasiyalara 

açıqlığının təmin edilməsi, bütün sahələrdə innovasiya fəallığının təşviq olunması, in-

kişaf imkanlarının reallaşdırılması prosesində vətəndaşın daim öndə olması dövləti-

mizin sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasının mühüm istiqamətləridir. Müasir dövrdə 

innovasiyalı fəaliyyətlərin zəruri atributu olan rəqəmsal texnologiyalardan fəal isti-

fadə iqtisadi inkişafın və sosial tərəqqinin mühüm iqtiqamətidir. Azərbaycan Respub-

likasında informasiya cəmiyyətinin formalaşması və dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə 

nail olunması üçün sistemli və davamlı tədbirlər həyata keçirilir. Ölkə başçısının 

2003-cü il 17 fevral tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının 

inkişafı naminə informasiya və kommunikasiya texnologiyaları üzrə Milli Strategiya 

(2003 - 2012)” (1) və onun icrası ilə bağlı qəbul olunmuş dövlət proqramlarının həyata 

keçirilməsi nəticəsində sosial və iqtisadi sahələrdə informasiya texnologiyalarından 

istifadə səviyyəsi artmışdır. Azərbaycanda elektron xidmətlərin çeşidi dəfələrlə geniş-

lənmiş, “elektron hökumət” üzrə layihələr uğurla həyata keçirilməkdədir. 

“Azərbaycan Respublikasında informasiya cəmiyyətinin inkişafına dair Milli Strate-

giyanın həyata keçirilməsi üzrə 2016 – 2020-ci illər üçün Dövlət Proqramı” (2) uğur-

la həyata keçirilir. Proqramın icrası sayəsində dayanıqlı inkişaf məqsədləri baxımın-

dan xüsusi əhəmiyyətə malik aşağıdakı nəticələrin əldə edilməsi nəzərdə tutulur: 

kosmik, nano və nüvə texnologiyaları, biotexnologiya, elektronika və yeni informa-

siya texnologiyaları üzrə elmi tədqiqatlar və onların nəticələrinin tətbiqinin genişlən-

dirilməsi; yüksək texnologiyalar sektorunda rəqabət qabiliyyətli, ixracyönlü və inno-

vativ iqtisadi potensialın gücləndirilməsi; distant təhsil, elektron elm, elektron ticarət, 

telesəhiyyə və digər fəaliyyət formalarının tətbiqinin genişləndirilməsi və i.a. Kos-

mik ölkələr sırasına qoşulmuş Azərbaycanda informasiya cəmiyyətinin potensialının 

dayanıqlı inkişaf məqsədləri baxımından istifadə imkanları artmışdır. Respublikada 

informasiya cəmiyyətinin formalaşdırılması sahəsində həyata keçirilən tədbirlər öz 
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müsbət nəticəsini verir. Azərbaycan Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının “İn-

formasiya cəmiyyətinin ölçülməsi” hesabatlarında inkişafın tempinə görə dünya 

dövlətləri sırasında ilk onluğa daxil edilmişdir. 

Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinə nail olmaq üçün iqtisadi, sosial, habelə institusional  

nöqteyi-nəzərindən hərtərəfli yanaşmaya ehtiyac vardır. Odur ki, Azərbaycan Res-

publikasının Prezidenti 2030-cu ilədək dayanıqlı inkişaf baxımından gündəlikdə nə-

zərdə tutulan öhdəliklərlə əlaqədar dövlət strukturlarının üzərinə düşən bütün vəzi-

fələrin icrasını əlaqələndirmək məqsədi ilə “Azərbaycan Respublikasının Dayanıqlı 

İnkişaf üzrə Milli Əlaqələndirmə Şurasının yaradılması haqqında” Fərman (3) imza-

lamışdır. Bu fərmanın icrası üçün həyata keçirilən tədbirlər sırasında  Birləşmiş 

Millətlər Təşkilatının 2030-cu ilədək nəzərdə tutulan Dayanıqlı İnkişaf Gündəliyində 

nəzərdə tutulan tədbirlər Azərbaycanda uğurla həyata keçirilir. Azərbaycanın qeyri-

neft sektorunun yüksək inkişaf tempini dəstəkləməklə, ixrac imkanlarını genişlən-

dirmək və rəqabət qabiliyyətini yüksəltmək, elektron ticarətin hüquqi və infrastruktur 

bazasını beynəlxalq tələblərə uyğunlaşdırmaq, regional əhəmiyyətli rəqəmsal ticarət 

qovşağı kimi Azərbaycan Respublikasının aparıcı mövqeyini bu əsasda daha da güc-

ləndirmək məqsədilə mühüm işlər görülür. Artıq rəqəmsallaşma ölkə iqtisadiyyatının 

bir çox sahələrində səmərəli fəaliyyəti şərtləndirən mühüm amilə çevrilmişdir.  

Rəqəmsallaşmanın sosial-iqtisadi inkişafın strateji istiqaməti roluna iddia etdiyi müa-

sir dövrdə qolballaşma və dövlət münasibətlərinə diqqət artır. Bu baxımdan, aşağıdakı 

fikirlə razılaşmamaq çətindir - “Rəqəmsal iqtisadiyyat dövlətin iştirakı olmadan müm-

kün deyildir. Kommersiya şirkətləri faydasını başa düşərək özünün rəqəmsallaşması 

prosesinə başlayır, dövlət idarələrində isə vəziyyət başqadır, belə ki, burada dövlətin 

təşəbbüsü və qanunvericiliyin dəyişdirilməsi zəruridir” (4, s. 144). 

Ölkəmizdə formalaşmış sivil bazar münasibətləri işgüzar fəallığı artırır və iqtisadi 

fəaliyyətin elmi əsaslarla təşkili zərurətini gündəliyə çıxarır. İqtisadiyyat sahəsində 

yeni çağırışlar və texnologiyalar barədə hər kəsdə təsəvvürün olması, nəinki iş adam-

larının, hətta milli iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyəti və iqtisadi təhlükəsizliyi baxımın-

dan həyati əhəmiyyət kəsb edir. Strateji inkişaf imkanlarının reallaşdırılması baxımın-

dan rəqəmsallaşma əlverişli mühit yaradır. Həmin mühitin imkanlarının gerçəkləş-

dirilməsi üçün texnoloji inkişaf və riyazi dəqiqlik zəruri atributlardır. Belə ki, hazırda 

“rəqəmsal mühit dedikdə digər mühitləri riyazi qanunlar əsasında şərh etmək (model-

ləşdirmək) üçün istifadə edilən məntiqi obyektlərin formalaşdırdığı mühit nəzərdə 

tutulur. Texnologiyalar rəqəmsal mühitin nüvəsini təşkil edir. Bu mühitdə texnolo-

giyalar sürətlə dəyişsə də, texnoloji və riyazi (hesabi) aspektlərin bir-birini tamam-

lamasının kəsilməz prosesi gedir” (5, s. 6). 
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Rəqəmsal ödəniş infrastrukturunun formalaşdırılmasının prioritet istiqamətləri müəy-

yən edilmiş, regionlarda maliyyə inklüzivliyinin artırılması zərurəti xüsusi qeyd edil-

mişdir. Azərbaycanda rəqəmsal ödəniş infrastrukturunun formalaşması və inkişafı ilə 

bağlı mühüm işlər görülmüşdür. Lakin rəqəmsal cəmiyyət quruculuğunun hazırkı 

mərhələsində yaranan yeni çağırışlara cavab verə bilmək üçün bu istiqamətdə tədbirlər 

davam etdirilməlidir. Azərbaycan Respublikasında rəqəmsal sektora aid ödəniş infra-

strukturunun və inkişafı ilə əlaqədar olduqca mühüm işlər görülmüşdür. Bununla belə, 

rəqəmsal iqtisadiyyatın formalaşması və inkişafının müasir mərhələsində ortaya qoyu-

lan yeni çağırışlara adekvat reaksiya vermək üçün müvafiq istiqamətdə tədbirlər da-

vamlı olmalıdır. Azərbaycanın rəqəmsal iqtisadiyyatının ödəniş infrastrukturunun in-

kişafı üçün: rəqəmsal sektorda sahibkarlıq fəaliyyətinin və elektron sövdələşmələrin 

inkişaf etdirilməsi, elektron ödəniş xidmətlərinin hüquqi bazasının təkmilləşdirilməsi, 

mütərəqqi rəqəmsal ödəniş üzrə texnologiyaların fəal surətdə tətbiqi, Bank sektorunda 

rəqəmsal fəaliyyətin genişləndirilməsi, göstərilən elektron ödəniş xidmətlərinin səmə-

rəliyi və təhlükəsizliyinin yüksəldilməsi, ölkədaxili regionlarda və paytaxtdan nisbə-

tən uzaq ərazilərdə maliyyə inklüzivliyinin yüksəldilməsi rəqəmsal ödənişlərin təşvi-

qinin əsas prioritet istiqamətləridir. 

Rəqəmsal mühitdə fəaliyyət məkanının iş yerini əvəzləməsi, ofis anlayışının 

virtuallaşması üçün ölkəmizdə artıq bütün zəruri şərtlər mövcuddur və müvafiq 

potensial göz qabağında inkişaf edir. İş yoldaşları arasında əlaqələrin məkandan 

asılılığı azalır. Təcrübədən göründüyü kimi, azalmaya mane olan əsas amillər -

dən biri ənənəvi müəssisə modelidir. Həmin modelin dəyişməsi isə zaman məsə-

ləsidir. Məsələ ondadır ki, iş yerindən daha yaxşı fəaliyyət məkanında çalışmaqla işçi 

müəssisəyə verdiyi faydanı və onun özünün gəlirlərini artıra bilirsə, ofisin virtual-

laşması sürətlənə bilər. İnsanların işə gedib və qayıtmaq vaxtına qənaət etməsi 

də azəhəmiyyətli amil deyildir. 

Rəqəmsal iqtisadiyyat geniş mənada götürüldükdə rəqəm texnologiyalarının tətbiq 

edildiyi iqtisadi fəaliyyətləri əhatə edir. Bu halda, rəqəmsal iqtisadiyyatı mövcud 

(hazırda mövcud iqtisadiyyatı ənənəvi, analoq, artım iqtisadiyyatı və s. adlandırırlar) 

iqtisadiyyatın informasiya-kommunikasiya texnologiyaları (İKT) ilə əhatə olunan 

hissəsi kimi də təqdim edirlər. Formallaşan, yəni məntiqi sxemlərə çevrilə bilən iqti-

sadi fəaliyyətlərin rəqəmsal iqtisadiyyata aid edilməsi cəhdləri də vardır və zənnimiz-

cə, bununla yalnız qeyd-şərtlərlə razılaşmaq olar. Ensiklopedik mənbələrdə rəqəmsal 

iqtisadiyyat anlayışına yanaşma, təbii ki, daha məqbuldur. “Rəqəmsal iqtisadiyyat fi-

ziki infrastrukturu və proqram təminatını yaradan hərəkətləri əhatə etməklə, infor-

masiyanın elektron qaydada işlənməsi, saxlanması və ötürülməsi əsasında iqtisadi 

fəaliyyəti nəzərdə tutur” (6, s. 478).  
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Qlobal şəbəkələrin insan həyatının mühüm amilinə çevrilməsi bu şəbəkənin digər 

əlaqə vasitələrinə nisbətən mühüm üstünlükləri ilə əlaqədardır. İlk növbədə bu üstün-

lüklər: çoxfunksiyalılıq; istifadəçi xərcinin az olması və onun daha da azaldılmasının 

dəstəklənməsi; bürokratik əngəlləri aradan qaldırmaq qabiliyyətinin gücləndirilmə-

sidir. Rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafı əlverişli rəqəmsal mühitin yaradılmasını tələb 

edir. Həmin mühit isə, digər fəaliyyət istiqamətləri ilə yanaşı,  dövlət-özəl bölmə tə-

rəfdaşlığının dəstəklənməsini, ümumiyyətlə, dövlət strukturları, əhali,  o cümlədən 

biznes subyektləri arasında səmərəli münasibətlərin qurulmasını nəzərdə tutmalıdır. 

İqtisadi münasibətlər sisteminin digər sektorlarına nisbətən rəqəmsal iqtisadiyyatda 

dövlət amilinin xüsusilə vurğulanması təsadüfi deyildir. Məsələ ondadır ki, rəqəmsal 

texnologiyaların tətbiqi arealını genişləndirmək imkanlarını, inkişaf etmiş ölkələrin 

təcrübəsindən göründüyü kimi, məhz dövlətin fəal iştirakı ilə gerçəkləşdirmək müm-

kün olur. Rəqəmsal iqtisadiyyatın təhlili məqsədilə, əksər hallarda dörd qiymətlən-

dirmə meyarından istifadə edilir: məşğulluq, məkan, texnoloji, iqtisadi. Rəqəmsal iq-

tisadiyyatın səmərəliliyinin məşğulluq meyarı ilə qiymətləndirilməsinə əsaslanan ya-

naşmada rəqəmsal texnologiyaların məşğulluğun səviyyəsi və strukturuna təsiri araş-

dırılır. Məkan meyarı üzrə konkret halda rəqəmsal iqtisadiyyatın ərazi xarakteri-

stikaları təhlilə cəlb edilməklə qiymətləndirilir. Rəqəmsal iqtisadiyyatın təhlili məq-

sədi ilə istifadə edilən texnoloji meyarla İKT sahəsində innovasiyaların geniş istifa-

dəçi kütləsi üçün əlyetənliyi qiymətləndirilir. Rəqəmsal texnologiyaların inkişafının 

qiymətləndirilməsinin iqtisadi meyarına gəldikdə isə, bu halda səmərəlilik, ilkin ya-

naşmada məsrəf-buraxılış modeli üzrə müəyyən edilə bilər. 

Rəqəmsal iqtisadiyyatın reallaşmasının əhatə dairəsi görünməmiş sürətlə genişlənir və 

iqtisadi fəaliyyətin bütün sahələrinə fərqli templərlə nüfuz edir. Bununla belə, göz-

lənildiyi kimi, elektron biznes və internet bankçılıq inkişaf tempinə görə daha irəli-

dədir. Rəqəmsal iqtisadiyyatın şəbəkə yaratma qabiliyyəti onun səmərəliyinin və  

inkişafının mühüm şərtidir. Həmin şəbəkədə İKT ilə dəstəklənən kommersiya fəaliy-

yətlərinin əhatə dairəsi günbəgün genişlənməkdə və sürəti artmaqda, kommersiya 

əməliyyatlarına xərclər isə azalmaqdadır. Bu azalma, ümumiyyətlə şəbəkə yaratma 

qabiliyyətinin görünməmiş sürətlə yüksəlməsi onu tərəqqi deyil, inqilab adlandırmağa 

bu və ya digər dərəcədə əsas vermişdir. Müvafiq sövdələşmələrdə xərclərin azalması 

təkcə elektron kommersiya vasitəçiliyi hesabına digər vasitəçilərin aradan götürülməsi 

ilə deyil, habelə və əhəmiyyətli dərəcədə tranzaksiya məsrəflərinin azalması ilə əla-

qədardır. Odur ki, tranzaksiya funksiyası rəqəmsal platformanın əsas funksiyalarından 

biri hesab edilir. Eyni zamanda unutmaq olmaz ki, iqtisadi prosesləri sürətləndirən mü-

hüm amillərdən biri rəqəmsal iqtisadi mühitdə bürokratik çərçivələrə etina edilməmə-

sidir. Bu və digər səbəblərdən tənzimlənən bazar münasibətləri şəraitində rəqəmsal iq-

tisadi fəaliyyətin nizamlanmasının normativ-hüquqi bazasının yaradılması prosesinin 
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sürətləndirilməsi obyektiv zərurətə çevrilir. Əks halda, təcrübədən göründüyü kimi, 

beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin nizamlanmasında ciddi problemlər özünü gözlətmir. 

Rəqəmsallaşma iqtisadi həyatda dinamizmini artırır. Kəskinləşən rəqabət mübarizəsi 

şəraitində formalaşmış institusional mühit artan dinamizmin tələblərinə uyğunlaşmaq 

məcburiyyətindədir. Bununla belə, ənənəvi rakursda müəssisə modelinin ətalətliliyi 

rəqəmsal mühitin yaratdığı genişlənən müxtəlifliyə adekvat reaksiya verə bilmir. Bu, 

xüsusilə rəqabət mübarizəsində özünü daha aşkar şəkildə göstərir. “Rəqəmsal iqtisa-

diyyatda rəqabət mübarizəsini rəqiblərdən deyil, hər yerdən gözləmək lazımdır. İnfor-

masiya rəqəmsal olduqda və şəbəkədə birləşdikdə bütün sədlər dağılır və heç bir biz-

nes təhlükəsiz olmur” (7, s. 20). 

Rəqəmsallaşma transaksiya xərclərinin azaldılması və rəqabət qabiliyyətinin 

yüksəldilməsi amili kimi 

Rəqəmsal iqtisadi mühit informasiya bazarında rəqabətin məkan aspektini aktuallaş-

dırır. Rəqabət mübarizəsində məqsəd informasiya bərabərsizliyi amilindən istifadə 

edərək informasiya rentasını əldə etməkdir. Rəqəmsal iqtisadi mühitdə iqtisadi agentin 

informasiya məkanında əldə etdiyi üstünlük ona vaxt məsrəflərini azaltmaqla, mən-

fəəti artırmağa imkan verir. Bu isə rəqəmsallaşmanın strateji inkişaf istiqaməti kimi 

statusunu bir daha önə çıxarır. 

Rəqəmsal mühitin əsas indikatorlarından biri transaksiya xərcləridir. Mübadilə prose-

sində mülkiyyət hüququnun bir tərəfdən digərinə verilməsi ilə bağlı olan xərclər kimi 

transaksiya xərcləri tərəf-müqabillərlə qarşılıqlı münasibətlərin səmərəliliyinə mane 

olan amillərin aradan qaldırılmasına sərf olunur. Bu xərclər əsas etibarı ilə natamam 

informasiya mühitində meydana gəlir. İlkin yanaşmada transaksiya xərcləri bazarın 

fəaliyyəti üçün zəruri olan xərclər kimi qəbul edilmişdir. İlkin təcrübədən göründüyü 

kimi, transaksiya xərclərinin dinamika təhlilinin nəticələri rəqəmsal mühitdə biznes 

fəaliyyətinin xarakteristikalarında əhəmiyyətli təshihləri əsaslandırmaq və həyata ke-

çirmək üçün istifadə oluna bilər. Böyük ehtimalla söyləmək olar ki, rəqəmsal mühitdə 

müxtəlif səviyyələrdə iqtisadi inkişaf məqsədlərinə çatmağın qiymətləndirilməsi məq-

sədi ilə transaksiya xərclərinin dəyişmə meyilləri ilə yanaşı, onların dinamikasının kə-

miyyət ifadəsindən də istifadə ediləcəkdir. 

Rəqəmsal transformasiyalar gücləndikdə mülkiyyət hüququnun müdafiəsi xərclərində 

əqli mülkiyyət hüququnun rolu artır. Məhz əqli mülkiyyət hüququnun müdafiəsi me-

xanizminin xarakteri və mükəmməlliyi rəqəmsal mühitdə opportunist davranışla bağlı 

xərclərin səviyyəsini şərtləndirən həlledici amilə çevrilir. Transaksiya xərclərinin yu-

xarı həddi rəqəmsal mühitdə iqtisadi fəaliyyətin məqsədəuyğunluğunu şərtləndirir. 

Başqa sözlə, qarşılıqlı əlaqədə göstərilən iqtisadi fəaliyyətin digər xərcləri məqbul ol-

duğu halda, transaksiya xərclərinin azaldıla bilməməsi, həmin fəaliyyətin davamlığına 

təsir edən mühüm amilə çevrilir. Belə hesab olunur ki, transaksiya xərclərinin  sıfra  
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bərabər olması üçün istehsal və gəlirlərin bölgüsü prosesləri kənar təsirlərdən asılı 

olmamalıdır. Bu mövqe Ronald Kouz teoreminə əsaslanır. Kouz teoreminə görə isteh-

salın strukturunun (resurslardan istifadə nisbətinin) optimallığı mülkiyyət hüququnun 

bölgüsündən asılı deyildir. Transaksiya xərcləri məhz mülkiyyət münasibətlərinin 

istehsal prosesinə təsiri halda sıfırdan böyük olur. Reallıqda isə bu, həmişə belədir və 

transaksiya xərclərinin sıfır halına rast gəlinmir. Onu da qeyd edək ki, transaksiya 

xərcləri fəaliyyət sahəsində qənaətə (vaxta qənaət də daxil olmaqla) xidmət edir. İnno-

vasiyaların, xüsusilə rəqəmsal innovasiyaların iqtisadi inkişafda artan rolu şəraitində 

transaksiya xərclərinin artacağı ehtimalı yüksəkdir. Belə ki, bir çox tədqiqatçıların fik-

rincə, “iqtisadi davranışın alternativlərinin axtarışı ilə əlaqədar xərclər transaksiya 

xərcləri adı altında əhatə edilir” (8, s. 123). 

Ölkə rəqəmsal texnologiyaların inkişafında, onun texniki-texnoloji təminatının yaradıl-

masında idxalı əvəzləmə imkanına malikdirsə, bu ona rəqabət mübarizəsində ciddi üs-

tünlüklər verir. Rəqəmsal bazarlarda rəqabətin xarakteri, həlledici dərəcədə bazarın 

informasiya texnologiyaları seqmentində vəziyyətdən və burada baş verən rəqabətin xü-

susiyyətlərindən asılıdır. İlkin yanaşmada informasiya texnologiyaları bazarında rəqa-

bətin xüsusiyyətlərinə aşağıdakılar aid edilir: beynəlxalq rəqabət şərtləri və qaydalarının 

güclü təsiri; qeyri-mükəmməl rəqabət, haqsız rəqabət hallarının tez-tez rast gəlinməsi; 

qiymətlərin volatilliyi, qiymətin əmələ gəlməsinin əsasən istehsal sferasında deyil, satış 

sferasında baş verməsi, qeyri-qiymət rəqabətinin geniş istifadə olunması və s. 

İnformasiya rəqabəti şəraitində istənilən informasiyaya iqtisadi aspektdən yanaşmaq 

lazım gəlir. Belə ki, informasiya bütün hallarda ənənəvi bazarlarda mövqeni saxlamaq 

və möhkəmləndirmək məqsədi ilə istifadə olunur; ölkənin texnoloji imkanları artdıq-

ca, digərlərinə nisbətən tam informasiya şəraitində fəaliyyət üstünlüyü əldə edir ki, bu 

da informasiya qeyri-bərabərliyini artırır; hər yerə nüfuz edən texnologiyalar vasitəsi 

ilə istənilən iqtisadi münasibətin gec-tez şəffaflaşması baş verir. 

Rəqəmsal bazarların inkişafı ideya və təcrübələrin mübadiləsi prosesini sürətləndirir. 

Bu isə yeni biznes modellərinin yaradılması, yayılması və istifadəsi proseslərini də 

sürətləndirməkdə, rəqəmsal bazarlarda rəqabətə yeni yanaşmaları formalaşdırmaqdadır. 

Rəqəmsal bazarlarda rəqabətin özünəməxsus cəhətlərindən biri biznes modellərin öz 

aralarında və onlarla internet platformalar arasında rəqabət mübarizəsində üzə çıxma-

sıdır. İlkin təcrübənin təhlili böyük ehtimalla belə deməyə əsas verir ki, biznes modellər 

və internet platformalar arasında rəqabət gec-tez sonuncunun qələbəsi ilə başa çatır. 

Odur ki, platformada üstünlük qazanmağa yönəlmiş biznes model daha perspektivli he-

sab edilə bilər. Rəqəmsal bazarlarda rəqabətin digər özünəməxsusluğu bazarda əhə-

miyyətli (və ya ümumiyyətlə) payı olmayan şirkətlərin üstünlük əldə edə bilməsindədir. 

Onların kreativliyi əsasən yeni çağırışlara əlüstü reaksiya verməkdə ifadə olunur. 

UNEC Elmi Xəbərləri, İl 8, Cild 8, iyul-sentyabr, 2020, səh. 5 - 13 

Scientific Reviews in  UNEC, Year 8, Volume 8, July-September, 2020, pp. 5 - 13 



 

13 
 

Rəqəmsal mühit istənilən məqsədyönlü fəaliyyətə yeni tələblər qoyur. Gənc nəslin bu 

tələblərə vaxtında və adekvat reaksiya verə bilməsi onların təhsili ilə bilavasitə əlaqə-

dardır. Müasir reallıqda təhsilin təkmilləşdirilməsi distant təhsil texnologiyalarından 

fəal istifadəni tələb edir. Azərbaycanda distant təhsilin əhatə dairəsinin genişlənməsi 

və mövcud texnologiyalardan yaradıcı istifadə istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər 

pandemiya şəraitində daha da sürətlənmişdir. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universite-

tində (UNEC) bu istiqamətdə görülən işlər təhsildə rəqəmsallaşmanın bir çox aspek-

tini sınaqdan çıxarmağa imkan verir. Əldə edilən nəticələr müsbət olmaqla yanaşı, 

yaxın perspektivdə istifadə baxımından diqqətəlayiqdir. 
 

Nəticə 

Rəqəmsal iqtisadiyyat dövlətin iştirakı olmadan formalaşa bilməz. Rəqəmsal mühit 

dövlət-özəl bölmə tərəfdaşlığının dəstəklənməsini nəzərdə tutmalıdır. Ənənəvi rakursda 

müəssisə modelinin ətalətliliyi rəqəmsal mühitin yaratdığı genişlənən müxtəlifliyə adek-

vat reaksiya verə bilmir. Transaksiya xərclərinin dinamika təhlili rəqəmsal mühitdə biz-

nesdə təshihləri əsaslandırmaq üçün istifadə oluna bilər. Biznes modellər və internet plat-

formalar arasında rəqabət internet platformada üstünlük qazanmağa yönəlmiş biznes mo-

delin daha perspektivli olduğunu göstərir. Rəqəmsallaşma prosesləri nə qədər qlobal olsa 

da, milli iqtisadi sərhədləri və iqtisadi himayədarlıq zərurətini aradan qaldırmayacaqdır. 

Azərbaycanda həyata keçirilən sosial-iqtisadi, institusional islahatların dərinləşdirildiyi 

hazırkı dövrdə rəqəmsal mühitin imkan və üstünlüklərindən daha fəal istifadə edilməlidir. 
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Xülasə 

Tədqiqatın əsas məqsədi Azərbaycanda mövcud vergi rejiminin investisiya gəlirliyinə 

və borc kapitalından istifadənin səmərəliliyinə təsirinin qiymətləndirilməsidir. Tədqi-

qat işi iqtisadi-riyazi üsullar, elmi abstraksiya və məntiqi ümumiləşdirmə kimi tədqi-

qat üsulları əsasında yerinə yetirilmişdir. Tədqiqatda firmalarda kapitalın strukturunun 

formalaşmasının nəzəri və praktik aspektlərinə baxılmış, vergilərin kapitalın struktu-

runa və qiymətinə təsiri, borc kapitalından istifadə hesabına xüsusi kapitalın gəlirli-

yinin artırılması məsələləri araşdırılmışdır. Tədqiqat nəticəsində investisiyadan gəlir-

lərdə vergi yükünün payı və mövcud vergi güzəştlərinin bu yükün azaldılmasına təsiri 

hesablanmış, mövcud vergi rejiminin borc vəsaitlərindən istifadə hesabına vergi üs-

tünlükləri əldə etməyə imkan verdiyi müəyyən edilmişdir, habelə dividendlərə və 

investorun firmanın kapitalındakı payının qiymət artımından əldə olunan gəlirlərə 

görə tətbiq edilən vergi dərəcələri arasında fərqin investisiya fəallığına mənfi təsiri 

müəyyənləşdirilmişdir. Tədqiqatın praktiki əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, tədqiqatın 

nəticələri investisiya fəallığını stimullaşdırmaq üçün vergi rejiminin təkmilləşdiril-

məsində istifadə oluna bilər.  

Açar sözlər: İnvestisiya, vergilər, kapitalın strukturu, borc kapitalı. 

Jel Classification Сodes: E22, H21. 

TAX ASPECTS OF İNVESTMENT INCOME AND THE USE OF 

BORROWED CAPITAL 

B.S.Ahmedov1 

1Associate professor, Department of “Economy and business administration”, UNEC 
1bahmadov@gmail.com 

Abstract 

The main objective of the research is is to assess the impact of the tax regime on 

investment returns and efficiency of using debt capital in Azerbaijan. The research 

was carried out on the basis of such research methods as economic and mathematical 

methods, scientific abstraction and logical summarization. The study examines the 

theoretical and practical aspects of the formation of capital structure in firms, the effect 
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of taxes on the structure and cost of capital, and the increase in return on equity through 

the use of debt capital. As a result of the study, the tax burden on investment income 

and the effect of existing tax incentives on reducing this burden were calculated, and 

it was found that the current tax regime allows tax benefits to be obtained through the 

use of debt capital. In addition, it was found that the difference between the tax rates 

on dividends and capital gains negatively affects investment activity. The practical 

significance of the study lies in the fact that the results of the research can be used to 

improve the tax regime in order to stimulate investment activity. 

Keywords: İnvestments, taxes, capital structure, debt capital. 

НАЛОГОВЫЕ АСПЕКТЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО ДОХОДА И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАЕМНОГО КАПИТАЛА 

Б. С. Ахмедов1 

1доц., к.э.н., кафедра «Экономика и управление», UNEC 
1bahmadov@gmail.com 

Резюме 

Основная цель исследования - оценить влияние налогового режима на инвести-

ционную отдачу и эффективность заемного капитала в Азербайджане. Иссле-

дование проводилось на основе таких методов исследования, как экономико-

математические методы, научная абстракция и логическое обобщение. В иссле-

довании рассматриваются теоретические и практические аспекты формиро-

вания структуры капитала в фирмах, влияние налогов на структуру и цену капи-

тала, повышение доходности собственного капитала за счет использования 

заемного капитала. В результате исследования были рассчитаны налоговое 

бремя на инвестиционный доход и влияние существующих налоговых стимулов 

на снижение этого бремени, и было установлено, что текущий налоговый режим 

позволяет получать налоговые выгоды за счет использования заемных средств. 

Кроме того, установлено, что разница между налоговыми ставками, применяе-

мыми к дивидендам, и доходом от увеличения цены доли в капитале фирмы 

оказывает негативное влияние на инвестиционную деятельность. Практическая 

значимость исследования заключается в том, что результаты исследования 

могут быть использованы для совершенствования налогового режима с целью 

стимулирования инвестиционной активности. 

Ключевые слова: инвестиции, налоги, структура капитала, заемный капитал. 
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Giriş 

Firmada investisiya qəraralarının qəbulu üçün əsas olan kapitalın qiyməti ayrı-ayrı 

mənbələrdən cəlb edilən vəsaitlərin qiymətlərinin orta çəkili ölçüsüdür. Xüsusi kapital 

sahibləri firmanın əmlakından mülkiyyət hüququna malik olduqları halda, borc kapi-

talının sahibləri belə hüquqa malik deyillər. Bununla yanaşı, firma cəlb etdiyi borc 

vəsaitlərinə görə faiz ödənişlərini ödəyə bilmirsə, onda iflas olur, xüsusi kapital sa-

hiblərinə dividend ödənmədiyi halda isə iflasa məruz qalmır. Bu baxımdan, borc ka-

pitalının xüsusi kapitala nisbəti kimi hesablanan leveric əmsalının artması firmanın 

maliyyə risklərini artırır. Bununla belə, leveric əmsalının artması xüsusi kapitalın gə-

lirliyinin artmasına səbəb olur. Belə hal, xüsusi kapitala düşən gəlirlərin mənfəət ver-

gisinə cəlb edildiyi halda, borc kapitalına görə ödənilən faiz ödənişlərinin istehsal 

xərclərinə daxil edilməsi ilə əlaqədardır. 

İnvestisiya prosesində firmanın kapitalı formalaşır və bu baxımdan kapitalın qiymə-

tinin dəyişməsi əlavə investisiyaya tələbatı müəyyən edən amillərdəndir. Firmada 

əlavə investisiya qoyuluşlarının hansı mənbələr hesabına həyata keçirilməsi son nəti-

cədə kapitalın strukturunun dəyişməsinə səbəb olur. 

Qeyd etmək lazımdır ki, leveric əmsalının səviyyəsi idarəetmə davranışı üçün ciddi 

intizamlaşdırcı təsirə malikdir. Belə ki, yüksək leveric əmsalı firmanın maliyyə riski-

nin artmasına səbəb olmaqla, onun menecmentindən firmanın iflasından qaçınmağa 

çalışmaqla mənfəəti maksimallaşdırmağa yaxın davaranış tələb edir. Beləliklə, borc 

kapitalından istifadə iflas ehtimalını artırdığı halda, firmanın dəyərini də yüksəldir. Bu 

baxımdan, firmanın gəlirliyinə borc kapitalı ilə xüsusi kapital arasında optimal nisbət 

əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. 

Borc kapitalından istifadə etməklə xüsusi kapitalın gəlirliliyinin artırılmasına vergi 

rejimi birbaşa təsir göstərir. Bu baxımdan, məqalədə ölkədə vergi rejiminin kapitalın 

strukturuna və borc kapitalından istifadənin səmərəliliyinə təsiri araşdırılır.  

Nəzəri əsaslar 

Firmanın kapitalı strukturunun müəyyən edilməsinə dair ilkin yanaşmaya əsasən borc 

kapitalının payı müəyyən optimal səviyyəyə qədər artdıqda, kapitalın orta çəkili 

qiyməti də azalır (9). Belə ki, xüsusi kapitalın borc kapitalından daha riskli olması onun 

qiymətinin borc kapitalına nisbətən yüksək olmasına səbəb olur. Məsələn, Mülki 

Məcəllənin 61-ci maddəsinə əsasən hüquqi şəxs ləğv edilərkən kreditorların tələbləri 

ödənildikdən sonra hüquqi şəxsin qalan əmlakı, hüquqi şəxsin nizamnaməsində ayrı 

qayda nəzərdə tutulmayıbsa, onun təsisçilərinə (iştirakçılarına) verilir (2). Belə halda, 

xüsusi kapital borc vəsaitləri üçün təminat rolunu oynayır. Bundan başqa, borc vəsait-

lərinə görə ödənilən faiz ödənişləri istehsal xərclərinə daxil edildiyindən, xüsusi kapi-
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talın qiyməti ilə müqayisədə, borc kapitalının qiymətinin mənfəət vergisinin dərəcəsi-

nə bərabər olan hissəsi vergilərdən azaldılmış vəsait hesabına ödənilmiş olur. 

Firmanın borc kapitalını D, faiz dərəcəsini i, faiz ödənişlərindən və vergidən əvvəl 

gəlirlərini (xalis əməliyyat mənfəətini, EBIT) P, mənfəət vergisini wc ilə işarə etsək, 

onda firmanın mənfəət vergisindən sonrakı xalis mənfəəti aşağıdakı kimi olar: 

πa = (1 – wc)(P – iD) = (1 – wc)P – (1 – wc) i D, 

burada (1 – wc)P firmanın kapitalı xüsusi kapital hesabına formalaşdığı halda 

ödənilməli verginin məbləğidir. Faiz ödənişləri edilərkən firmanın xalis əməliyyat 

mənfəəti iD qədər deyil, (1 – wc)iD qədər azalır və borc vəsaitlərinə ödənilən faizlərin 

wciD hissəsi vergidən qənaət hesabına ödənilir. Nəticədə, borc kapitalından istifadə 

xüsusi kapitalın gəlirliliyini artırır. Bunu aşağıdakı düsturdan da görmək olar. Belə ki, 

kapitalın orta çəkili qiyməti aşağıdakı kimi müəyyən olunur.  

kK = kEE/K + (1 – wc)iD/K,                                          (1) 

burada kK və kE – müvafiq olaraq ümumi kapitalın (kapitalın orta çəkili) və xüsusi 

kapitalın qiymətidir; 

E – firmanın xüsusi kapitalıdır; 

K – firmanın ümumi kapitalıdır, K = E + D. 

 (1) düsturunda dəyişikliklər aparmaqla aşağıdakı düsturu alırıq: 

kE = kk + (kk – (1 – wc)i)D/E                                         (2) 

Göründüyü kimi, kapitalın orta çəkili qiymətini sabit saxladıqda, borc kapitalının payını 

artırmaqla, xüsusi kapitalın gəlirliliyini artırmaq mümkündür. Bununla belə, iqtisadi 

ədəbiyyatda fikir ayrılığı əsasən (kk - (1 - wc)i)D/E ifadəsinin qiymətinin borcun artması 

hesabına maliyyə riski ilə bağlı mükafata bərabər olması ilə əlaqədardır. 

Firmanın ümumi kapitalında borc kapitalının payının artması borclara görə ödəməmə 

riskinin yüksəlməsinə və xüsusi kapitalın qiymətinin artmasına səbəb olur. Bu baxım-

dan, ənənəvi yanaşmaya görə, investisiyanın maliyyələşdirilməsində borc vəsaitləri-

nin payının müəyyən həddən sonra artması nəticəsində borclara görə ödəməmə ehti-

malının, yəni maliyyə riskinin yüksəlməsi hesabına həm xüsusi kapitala tələb edilən 

mənfəət norması, həm də faiz dərəcəsi artır. Bu da, son nəticədə kapitalın orta çəkili 

qiymətinin yüksəlməsinə səbəb olur. Beləliklə, ənənvi yanaşmaya görə firmada xüsusi 

kapitalla borc kapitalının müəyyən optimal nisbəti mövcud olur ki, bu optimal nis-

bətdə kapitalın qiyməti minimum olur (6). 

Kapitalın strukturuna dair F.Modilyani və M.Miller yanaşmasına əsasən təkmil (effek-

tiv) maliyyə bazarlarının mövcud olduğu şəraitdə kapitalın strukturu onun qiymətinə 
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təsir etmir (5). Təkmil maliyyə bazarı dedikdə, aşağıdakı şərtlərin ödəndiyi bazar 

strukturu nəzərdə tutulur (7): 

1. Sövdələşmə xərcləri və vergilər yoxdur; 

2. Bazarda çoxlu sayda alıcı və satıcı var və onlar bazar qiymətinə təsir etmirlər; 

3. Bazar subyektlərinin bazara daxil olmaqda bərabar imkanları var; 

4. İnformasiyanın əldə edilməsi ilə bağlı xərclər yoxdur; 

5. Bazarda fəaliyyət göstərən subyektlər eyni gözləntilərə malikdirlər; 

6. Maliyyə çətinlikləri ilə əlaqədar xərclər yoxdur. 

Bu yanaşmaya əsasən yuxarıdakı şərtlər olduqda, firmada kapitalın gəlirliliyi kapitalın 

strukturundan asılı deyildir. Eyni gəlirli və enyi risk mühitində fəaliyyət göstərən fir-

maların səhmlərinin dəyəri kapitalın strukturundan asılı olmayaraq arbitraj nəticəsində 

bərabərləşir (7). Arbitraj risksiz gəlir əldə etmək məqsədilə bir bazarda aşağı qiy-

mətləndirilmiş aktivin bu aktivə daha yüksək qiymət verildiyi bazarda satılmasıdır (4).  

Beləliklə, F.Modilyani və M.Millerə görə borc vəsaitlərindən istifadə hesabına 

kapitalın qiymətində üstünlük əldə edilmir və xüsusi kapital ilə borc kapitalı arasında 

optimal nisbət mövcud deyildir. 

Qeyd edilənlərlə yanaşı, praktikada təkmil bazardan fərqli şəraitin formalaşmasına 

səbəb olan vergilər, sövdələşmə xərcləri, kredit hesabına firmada pay (səhm) almaqla 

bağlı məhdudiyyətlər, alınan borc vəsitlərinə görə faiz dərəcələrində fiziki şəxslərlə 

firmalar arasındakı fərqlər və s. mövcuddur. Modilyani-Miller yanaşması tamamilə 

arbitraja əsaslanır və borc vəsaitlərinin investisiyanın maliyyələşdirilməsində payının 

artması ilə əlaqədar olaraq riskin səviyyəsinin yüksəlməsini nəzərə almır. Belə ki, 

firmanın maliyyələşdirilməsində borc vəsaitlərinin payı artdıqda, borca görə ödəməmə 

riskinin yüksəlməsi firma üçün faiz dərəcəsini artırır. Məsələn, C.Stiqliz qeyd edirdi 

ki, Modilyani-Miler yanaşmasının əsas kritik nöqtəsi firmalar tərəfindən buraxılan 

istiqrazların iflas riskinin sıfıra bərabər qəbul edilməsidir (13). Bununla da, borc və-

saitlərinin payı artdıqca, kapitalın da qiyməti artır. Habelə, qeyri-təkmil maliyyə 

bazarında arbitrajdan əldə edilən gəlir informasiyanın toplanması, sövdələşmə xərcləri 

və s. ilə əlaqədar xərclərdən az olursa, onda arbitraj səmərəli olmur. Habelə, ayrı-ayrı 

firmalar üçün vergi üstünlükləri də fərqli olur. Bu da borc vəsaitlərinin cəlb olunma-

sından əlavə gəlir əldə edilməsinə səbəb ola bilər.  

Xüsusilə, vergilər hesabına firmanın fəaliyyətinin borc vəsaitləri hesabına maliyyə-

ləşdirilməsi səmərəli olur (5). Belə ki, borc vəsaitlərinə ödənilən faiz ödənişləri isteh-

sal xərclərinə daxil edildiyi halda, xüsusi kapital hesabına yaranan mənfəətdən vergi 

tutulur. Belə hal borc vəsaitləri hesabına investisiya layihələrinin maliyyələşdiril-

məsini səmərəli edir. Bununla əlaqədar kapitalın strukturuna dair kompromis nəzə-

riyyəsi yaranmışdır ki, onun da əsas mahiyyəti aşağıdakılardan ibarətdir (11): 
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1. Faiz ödənişləri istehsal xərclərinə daxil edildiyindən və borc verənlər investor-

lara nisbətən məhdud məsuliyyət daşıdığından borc kapitalından istifadə kapitalın orta 

çəkili qiymətini azaldır; 

2. Borc vəsaitlərindən istifadənin iflas ehtimalını yüksəltməsi kapitalın orta çəkili 

qiymətini artırır; 

3. Borc kapitalının qiyməti borclanmanın aşağı səviyyəsində aşağı olur. Firmanın 

ümumi kapitalında borc vəsaitlərinin payı artdıqca, iflas riskinin yüksəlməsi qeyd 

edilən üstünluklərə baxmayaraq kapitalın qiymətini artırır. 

Beləliklə, borc kapitalı ilə əlaqədar iflas riskinin və vergi üstünlüklərinin təsiri nəticə-

sində firmanın kapitalının orta çəkili qiymətinin optimal səviyyəsi formalaşır (8). Fir-

manın iflası zamanı onun əmlakının bölünməsinə dair mübahisələr, bununla bağlı 

məhkəmə və inzibati xərclər, iflas prosesində yaranan qeyri-müəyyənliklər onun dəyə-

rini azaldır və cəlb edilən vəsaitlərin qiymətinə təsir göstərir. Bu baxımdan, kapitalın 

strukturu ilə bağlı kompromis nəzəriyyəsi borc vəsaitlərindən istifadə hesabına vergi 

qənaəti ilə borclanmanın səviyyəsinin artması hesabına yarana biləcək iflas xərcləri 

arasında balansa əsaslanır (11). 

Vergilərin kapitalın qiymətinə təsirinin birinci istiqaməti xüsusi kapitala tələb edilən 

gəlirlə (s) həmin kapitalın vergidən əvvəl gəlirliyi (p) arasında fərqin yaranması ilə 

əlaqədardır. Kapitalın artımına görə vergini wg, investorun gəlirlərinə görə vergini wp, 

firmada reinvestisiya əmsalını (mənfəətin bölüşdürülməyən hissəsini) r ilə işarə etsək, 

onda vergilərdən əvvəl mənfəət norması (p) ilə vergilərdən sonrakı gəlirlilik norması 

(s) arasındakı əlaqə aşağıdakı kimi olacaqdır: 

s = p(1 – wc )(1 – (wgr + (1 – r)wp))                                     (3) 

İkincisi borc kapitalının vergi üstünlükləri ilə əlaqədardır. Belə ki, faiz ödənişləri vergi 

tutulan mənfəətdən ödənilmir, istehsal xərclərinə daxil edilir. Üçüncüsü, borc hesa-

bına maliyyələşmə zamanı vergi ödənişlərinin azalmış məbləği firmanın vergiyə cəlb 

edilən mənfəəti olduğu halda yaranır. Borc kapitalının payı artdıqca, vergi ödəniş-

lərinə qənaətlə yanaşı, faizlərə görə ödənişlər də artır və vergiyə cəlb edilən mənfəətin 

məbləği azalmağa başlayır. Belə ki, xüsusi kapitalın payının azalması xalis əməliyyat 

mənfəətində mənfəətin payının azalmasına səbəb olur. Nəticədə, firmanın həmişə 

mənfəətlə işləməsi ehtimalı azalır. Buna görə də, vergi uduşları ilə iflas riski arasın-

dakı optimal seçim bu azalma nöqtəsinə qədər mövcud olmalıdır.  

M.Millerə görə, borc kapitalı hesabına firmanın kapitalının artımı aşağıdakı kimi olur 

(12): 
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O, qeyd edirdi ki, birincisi, (4) düsturunda (1 - wc) × (1 - (wgr + (1 - r)wp)) ifadəsinin 

qiyməti (1 - wp) ifadəsinin qiymətinə yaxınlaşdıqca vergi üstünlüyü azalır. İkincisi, 

vergi dərəcələri dəyişdiyi halda belə, (1 - wc) × (1 - (wgr + (1 - r)wp)) ifadəsinin 

qiyməti ilə (1 - wp) ifadəsinin qiyməti arasındakı fərq dəyişməyə bilər. Belə hal leveric 

əmsalının dəyişməməsinə səbəb olur. Nəhayət, borc kapitalının payı istənilən firma 

üçün əhəmiyyətli deyildir. Buna əmin olmaq üçün hesab edək ki, 

(1 - wc) × (1 - (wgr + (1 - r)wp)) > (1 - wp) 

bərabərsizliyi ödənilir. Onda (4) düsturunda G mənfi olacaq və firmalar üçün istifadə 

etdikləri borc kapitalının payını azaltmaq səmərəli olur. İstiqrazların təklifinin azalması 

onların qiymətini yüksəldir, faiz dərəcəsini isə aşağı salır. Nəticədə, proqressiv gəlir 

vergisinin tətbiq edildiyi halda, alınan faiz gəlirlərinə tətbiq edilən gəlir vergisinin son 

hədd dərəcəsi (wp) aşağı düşür. Bu da yuxarıda göstərilən bərabərsizliyi aradan qaldırır. 

Yüxarıdakı bərabərsizlik tərsinə olduqda isə, borc kapitalının payı kiçik olan firmalar 

borclanmanı artırmaqla bərabərsizliyi aradan qaldırır. Bazarın tam tarazlığı halında (1 - 

wc) × (1 - (wgr + (1 - r)wp)) = (1 - wp) və ya G = 0 olur. Buna Miler tarazlığı deyilir. 

Bütövlükdə, vergitutma və iflas arasındakı kompromisə əsaslanan yanaşmanın əksinə 

olaraq M.Miler göstərirdi ki, səhmləri birjada dövr edən firmaların iflasla əlaqədar 

xərcləri borc vəsaitləri hesabına təmin edilən vergi uduşları ilə müqayisədə çox azdır 

və təcrübədə vergi səviyyəsinin dəyişməsinin leveric əmsalına təsiri kiçikdir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, M.Millerin yanaşmasının əksinə olaraq firmalar kapitalın 

struktrurunu qısa müddətdə dəyişə bilmirlər. Habelə, heç də bütün ölkələrdə dividendə 

və faiz gəlirlərinə proqressiv vergi dərəcələri tətbiq edilmir. Bu baxımdan, ayrı-ayrı 

ölkələrdə vergi qanunvericiliyi kapitalın strukturunda borc vəsaitlərinin payının 

artması hesabına ələvə gəlir əldə etmək üçün əlverişli şərait yaradır. 

(4) düsturunda iflas riskini nəzərə alsaq, onda firmanın kapitalının artımını aşağıdakı 

kimi ifadə edə bilərik: 
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burada İXT – iflasla bağlı xərclərdir;  – diskont dərəcəsi, cəlb edilən kapitalın orta 

çəkili qiymətidir. 

Bütün hallarda firmanın mənfəət norması yüksək, iflas riski aşağıdırsa və vergi qanun-

vericiliyi borclanmadan vergi üstünlükləri əldə etməyə imkan verirsə, firma kapitalın 

strukturunda borc vəsaitlərinin payını artrırmalıdır. Bununla belə, firmada kapitalın 

optimal strukturunun müəyyən edilməsi üçün dəqiq formul yoxdur (3). Lakin borc 

vəsaitlərindən istifadənin üstünlüklərini hesablamaq mümkündür. 

UNEC Elmi Xəbərləri, İl 8, Cild 8, iyul-sentyabr, 2020, səh. 14 - 27 

Scientific Reviews in  UNEC, Year 8, Volume 8, July-September, 2020, pp. 14 -27 



 

21 
 

Aşağıda digər şərtlər (inflyasiya, risk və digər amillər) nəzərə alınmadan yuxarıda 

qeyd edilənlər nəzərə alınaraq Azərbaycanda vergi rejiminin borclanmadan vergi üs-

tünlükləri əldə etmək imkanları qiymətləndirilmişdir.  

Azərbaycanda investisiya ilə bağlı vergi yükü və borclanmadan yaranan vergi 

üstünlükləri 

İnvestisiyadan gəlirlər ikiqat vergiyə məruz qalır: mənfəətdən vergi ödənilir, mən-

fəətin bölüşdürülməsindən verilən dividendlərə və ya kapital artımından yaranan gəlir-

lərə əlavə vergi tətbiq edilir. Təhlil zamanı Vergi Məcəlləsinə əsasən dividend və faiz 

gəlirlərinə vergi dərəcəsi 10 və 0 faizə, firmanın mənfəətindən vergi dərəcəsi 20 faizə, 

əmlak vergi dərəcəsi 1 faizə bərabər olması, firmanın faiz ödənişlərinin istehsal xərc-

lərinə daxil edilməsi nəzərə alınmışdır (2). 

Firmada reinvestisiya əmsalı artdıqca, digər şərtlər bərabər qaldıqda, firmanın kapitalı, 

müvafiq olaraq firmadakı payların dəyəri artır. Vergi Məcəlləsinin 96.5-ci və 104.6-

cı maddələrinə əsasən nizamnamə kapitalında iştirak payı və ya səhmlərin qiymət-

lərinin artımına bərabər olan məbləğ vergiyə cəlb edilən gəlir və ya mənfəətdir. Bu 

halda mənfəətdən 20 faiz, gəlirdən isə 14 faiz vergi tutulur. Belə vergilər payların və 

səhmlərin satışına nisbətən firmadan dividendlərin alınmasını əlverişli edir, çünki 

dividendlərə görə vergi dərəcəsi kapital artımına tətbiq edilən vergi dərəcəsindən 

yüksəkdir. Bu hal firmaların payları və ya səhmləri ilə ticarəti məhdudlaşdırır və rein-

vestisiya əmsalının aşağı düşməsinə səbəb olur. Araşdırmalar göstərir ki, İqtisadi İn-

kişaf və Əməkdaşlıq Təşkilatı ölkələri üzrə orta hesabla səhm və payların qiymətinin 

artımından yaranan gəlirlərə tətbiq edilən vergi dərəcəsi dividend vergisindən yüksək 

deyildir (10). Qeyd edilənlərlə yanaşı, Vergi Məcəlləsinin 102.1.27-ci və 106.1.19-cu 

maddələrinə əsasən hazırda fiziki və hüquqi şəxslərin ən azı 3 il mülkiyyətində olan 

iştirak payının və ya səhmin qiymət artımından əldə olunan gəlirlərin 50 faizi gəlir və 

mənfəət vergilərindən azaddır. Beləliklə, uzunmüddətli kapital uduşları ilə qısa-

müddətli kapital uduşları arasında fərqləndirmə meyarı 3 il müəyyən edilmişdir. 

Reinvestisiya əmsalının azalması firmada investisiya qoyuluşlarının mənfəət hesabına 

maliyyələşən hissəsini azaldır. Bölüşdürülməyən mənfəətlə müqayisədə investisiya 

qoyuluşunun maliyyələşdirilməsi üçün borc vəsaitlərinin cəlb edilməsi və ya səhm 

buraxılışı əlavə xərclər tələb edir. Məsələn, səhmlərin qeydiyyatı, yerləşdirilməsi və 

s. kimi prosedurlara əlavə xərclər çəkilir. Habelə, reinvestisiya əmsalının artması əlavə 

investisiyanın və ya biznesin inkişafının maliyyələşdirilməsinə xidmət edirsə, firma-

nın paylarının və ya səhmlərinin satışı təkrar bazarda baş verir və bu investisiyanın 

maliyyələşdirilməsinə birbaşa xidmət etmir. 

Firmada iştirak paylarının və səhmlərin qiymətinin artması vergi öhdəliklərinin yaran-

masına səbəb olmur. Qeyd edilən qiymət artımı hesabına yaranan gəlirdən iştirak 
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paylarının və səhmlərin satışı zamanı vergi tutulur. Buna görə də, bu verginin vergi 

üstünlüklərinin hesablanmasında nəzərə alınması müəyyən çətinliklərlə əlaqədardır. 

Bununla belə, vergi yükünün müəyyən edilməsi məqəsədilə həm hüquqi şəxslər, həm 

də fiziki şəxslər üzrə bu verginin nəzərə alınması əsasında hesablamalar aparılmışdır. 

Qeyd edilənləri (3) düsturunda nəzərə almaqla s, p və r arasında aşağıdakı hallar üzrə 

asılılıqlar müəyyən edilmişdir: 

1. wc = 20%, wp = 10%, wg = 1%. Bu halda mənfəət vergisi ödəndikdən sonra xalis 

mənfəətin reinvestisiya edilmiş hissəsi firmanın əmlakının artımına səbəb olur ki, bu 

da 1% vergi dərəcəsinə cəlb edilir: 

s1 = 0,8p(0,9 + 0,09r),                                            (6) 

buradan da, p - s = p - 0,8p(0,9 + 0,09r), bunu sadələşdirib aşağıdakı düsturu alırıq: 

𝑝−𝑠1

𝑝
= 0,28 − 0,072𝑟                                            (7) 

(p - s1)/p vergidən əvvəlki mənfəətdə dividend vergisi də daxil olmaqla vergilərin 

payını əks etdirir. Burada s1 mənfəət vergisi, dividend vergisi və kapital artımına tətbiq 

edilən vergi ödənişlərindən sonra firmanın payçısına (səhmdarına) çatan və ya firmada 

qalan mənfəətin hissəsidir. 

2. wc = 20%, wp = 0%, wg = 1%. Vergi Məcəlləsinin 102.1.22-ci maddəsinə əsasən 

2016-cı il fevralın 1-dən etibarən 7 il müddətinə dividendlər, diskont və faiz gəlirləri 

gəlir vergisindən azaddır: 

s2 = 0,8p(1 - 0,01r)                                             (8) 

Bu halda (7) düsturu aşağıdakı kimi olur: 

𝑝−𝑠2

𝑝
= 0,2 + 0,008𝑟                                                  (9) 

3. wc = 20%, wp = 10%, wg = 15%. Bu halda mənfəət vergisi ödəndikdən sonra xalis 

mənfəətin reinvestisiya edilmiş hissəsi firmanın əmlakının artımına, habelə fiziki 

şəxslərin paylarının dəyərinin artmasına səbəb olur ki, bu da 1 faizlik əmlak və 14 

faizlik gəlir vergilərinə cəlb edilir: 

s3 = 0,8p(0,9 - 0,05r)                                            (10) 

Bu halda (7) düsturu aşağıdakı kimi olur: 

𝑝 − 𝑠3

𝑝
= 0,28 + 0,04𝑟                                           (11)  
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4. wc = 20%, wp = 0 %, wg = 15%.  

s4 = 0,8p(1 - 0,15r)                                               (12) 

Bu halda (7) düsturu aşağıdakı kimi olur: 

𝑝 − 𝑠4

𝑝
= 0,2 + 0,12𝑟                                               (13)   

5. wc = 20%, wp = 10 %, wg = 21%. Bu halda mənfəət vergisi ödəndikdən sonra xalis 

mənfəətin reinvestisiya edilmiş hissəsi firmanın əmlakının artımına, habelə pay sahibi 

hüquqi şəxslərin paylarının dəyərinin artmasına səbəb olur ki, bu da firmada 1 faizlik 

əmlak  və 20 faizlik mənfəət vergilərinə cəlb edilir: 

s5 = 0,8p(0,9 - 0,11r)                                              (14) 

Bu halda (7) düsturu aşağıdakı kimi olur: 

𝑝 − 𝑠5

𝑝
= 0,28 + 0,088𝑟                                             (15)   

6. wc = 20%, wp = 0 %, wg = 21%. 

s6 = 0,8p(1 - 0,21r)                                               (16) 

Bu halda (7) düsturu aşağıdakı kimi olur: 

𝑝 − 𝑠6

𝑝
= 0,2 + 0,168𝑟                                                (17)   

7. wc = 20%, wp = 10 %, wg = 8%. Bu halda iştirak payı və ya səhm ən azı 3 il 

mülkiyyətində saxlandığı qəbul edildiyindən, kapitalın artımı firmada 1 faizlik əmlak 

və 7 faizlik gəlir vergilərinə cəlb edilir: 

s7 = 0,8p(0,9 + 0,02r)                                                 (18) 

Bu halda (7) düsturu aşağıdakı kimi olur: 

𝑝 − 𝑠7

𝑝
= 0,28 − 0,016𝑟                                                (19)   

8. wc = 20%, wp = 0 %, wg = 8%.  

s8 = 0,8p(1 - 0,08r)                                                    (20) 

Bu halda (7) düsturu aşağıdakı kimi olur: 

 
𝑝 − 𝑠8

𝑝
= 0,2 + 0,064𝑟                                                (21)   
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9. wc = 20%, wp = 10 %, wg = 11%. Bu halda iştirak payı və ya səhm ən azı 3 il 

mülkiyyətində saxlandığı qəbul edildiyindən, kapitalın artımı firmada 1 faizlik əmlak 

vergisinə və 10 faizlik mənfəət vergisinə cəlb edilir: 

s9 = 0,8p(0,9 – 0,01r)                                                  (22) 

Bu halda (7) düsturu aşağıdakı kimi olur: 

𝑝 − 𝑠9

𝑝
= 0,28 + 0,008𝑟                                                (23) 

10. wc = 20%, wp = 0%, wg = 11%.  

s10 = 0,8p(1 - 0,11r)                                                  (24) 

Bu halda (7) düsturu aşağıdakı kimi olur: 

𝑝 − 𝑠10

𝑝
= 0,2 + 0,088𝑟                                                  (25) 

 r = 60 % qəbul etməklə, yuxarıdakı hallar üzrə s-in müəyyən qiymətində tələb edilən 

p-nin qiymətləri aşağıdakı cədvəldə verilmişdir. 

Cədvəl 1. İnvestorun tələb edilən məlum gəlirlik səviyyəsində firmanın 

vergidən əvvəl tələb olunan mənfəət norması (faizlə) 

 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

1-ci hal 6,6 13,1 19,7 26,2 32,8 39,3 45,9 52,4 59,0 65,5 

2-ci hal 6,3 12,6 18,9 25,2 31,4 37,7 44,0 50,3 56,6 62,9 

3-cü hal 7,2 14,4 21,6 28,7 35,9 43,1 50,3 57,5 64,7 71,8 

4-cü hal 6,9 13,7 20,6 27,5 34,3 41,2 48,1 54,9 61,8 68,7 

5-ci hal 7,5 15,0 22,5 30,0 37,5 45,0 52,5 60,0 67,4 74,9 

6-cı hal 7,2 14,3 21,5 28,6 35,8 42,9 50,1 57,2 64,4 71,5 

7-ci hal 6,9 13,7 20,6 27,4 34,3 41,1 48,0 54,8 61,7 68,5 

8-ci hal 6,6 13,1 19,7 26,3 32,8 39,4 46,0 52,5 59,1 65,7 

9-cu hal 7,0 14,0 21,0 28,0 35,0 41,9 48,9 55,9 62,9 69,9 

10-cu hal 6,7 13,4 20,1 26,8 33,5 40,1 46,8 53,5 60,2 66,9 

 

Göründüyü kimi, 1-ci və 2-ci hallarda firmada tələb edilən mənfəət normasının aşağı 

səviyyəsinə nail olunur. Belə ki, kapital artımına 1 faiz vergi səviyyəsində dividend-

lərin vergidən azad edilməsi investisiyaya tələb edilən gəlirlik baxımından ən əlverişli, 

dividenddən 10 faiz vergi tutulması halında isə ikinci əlverişli haldır. Ən əlverişsiz 5-

ci haldır ki, bu halda ən yüksək vergilər tətbiq edilir.  

r əmsalından asılı olaraq mənfəətdən ödənilən vergilərin payı aşağıdakı cədvəldə 

verilmişdir. 
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Cədvəl 2. Ödənilən vergilərin mənfəətdə payının reinvestisiya əmsalından asılılığı (faizlə) 

 0 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

1-ci hal 28,0 27,6 27,3 26,6 25,8 25,1 24,4 23,7 23,0 22,2 21,5 20,8 

2-ci hal 20,0 20,0 20,1 20,2 20,2 20,3 20,4 20,5 20,6 20,6 20,7 20,8 

3-cü hal 28,0 28,2 28,4 28,8 29,2 29,6 30,0 30,4 30,8 31,2 31,6 32,0 

4-cü hal 20,0 20,6 21,2 22,4 23,6 24,8 26,0 27,2 28,4 29,6 30,8 32,0 

5-ci hal 28,0 28,4 28,9 29,8 30,6 31,5 32,4 33,3 34,2 35,0 35,9 36,8 

6-cı hal 20,0 20,8 21,7 23,4 25,0 26,7 28,4 30,1 31,8 33,4 35,1 36,8 

7-ci hal 28,0 27,9 27,8 27,7 27,5 27,4 27,2 27,0 26,9 26,7 26,6 26,4 

8-ci hal 20,0 20,3 20,6 21,3 21,9 22,6 23,2 23,8 24,5 25,1 25,8 26,4 

9-cu hal 28,0 28,0 28,1 28,2 28,2 28,3 28,4 28,5 28,6 28,6 28,7 28,8 

10-cu hal 20,0 20,4 20,9 21,8 22,6 23,5 24,4 25,3 26,2 27,0 27,9 28,8 

Göründüyü kimi, vergi yükü dividendlərə və kapitalın artımına tətbiq edilən vergi də-

rəcələri ilə reinvestisiya əmsalından asılıdır. Ümumi qanunauyğunluq ondan ibarətdir 

ki, dividend vergisi kapitalın artımına tətbiq edilən vergidən yüksək olduqda, reinves-

tisiya əmsalı artdıqca, vergi yükü azalır, tərsinə olduqda isə reinvestisiya əmsalı 

artdıqca, vergi yükü artır. 

Mövcud qanunvericiliyə əsasən 1 manatlıq xalis əməliyyat mənfəəti (EBIT) faiz kimi 

ödənilirsə, onda bu məbləğ (1 – wp) – ə, dividend kimi ödənirsə, (1–wc )(1 – wp), fir-

mada kapitalın artımına yönəldilirsə, (1–wc )(1–wg) bərabər olur. Cədvəl 3-də bunları 

və wc = 10% nəzərə almaqla hesablamalar aparılmışdır. 

Cədvəl 3. Vergilər ödəndikdən sonra 1 manatlıq xalis əməliyyat 

 mənfəətindən qalan məbləğ (manat) 

Vergi növü Vergi dərəcəsi, faizlə Qalan məbləğ Ödənilən vergi 

Faiz kimi ödənilirsə 

wp 10 0,9 0,1 

wp 0 1,0 0 

Dividend kimi ödənilirsə 

wp 10 0,72 0,28 

wp 0 0,8 0,2 

Firmada kapitalın artımına yönəldilirsə 

wg 1 0,792 0,208 

wg 15 0,68 0,32 

wg 21 0,632 0,368 

wg 8 0,736 0,264 

wg 11 0,712 0,288 

Göründüyü kimi, borc vəsaitlərinə görə faiz ödənişlərindən ən az vergi ödənilir. Bu-

nunla yanaşı, dividendlərin vergidən azad edilməsi halında kapital artımına yüksək 

vergi xalis mənfəətin firmada saxlanmasını əlverişsiz edir. Firmada əmlak vergisinin 
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artırılması payların və ya səhmlərin mənfəətin reinvestisiyası hesabına qiymət artı-

mına tətbiq edilən verginin artımı qədər təsirli olmur. Belə ki, dividendlərin ödənil-

məsi və həmin vəsaitlərin borc vəsaitləri formasında firmaya cəlb edilməsi onun do-

layı yolla tətbiq edilən əmlak vergisindən azad etmir və bu halda dividendlərin ödənil-

məsi və borc kimi firmaya cəlb edilməsi ilə əlaqədar əlavə xərclər çəkilir.  

(1 - wc) × (1 - (wgr + (1 - r)wp)) xüsusi kapital hesabına yaranan 1 manat xalis əmə-

liyyat mənfəətinin vergilərdən sonrakı məbləğidir. Belə ki, (1 - wc) × (1 - wgr) firmada 

bölüşdürülməmiş gəlirin vergilərdən sonrakı məbləği, (1 - wc) × (1 - (1 - r)wp) divi-

dend kimi ödənilən hissəsinin vergilərdən sonrakı məbləğidir. (1 - wp) isə faiz ödəniş-

lərinə yönəldilən 1 manat xalis əməliyyat mənfəətinin vergilərdən sonrakı məbləğidir. 

Belə halda vergilər nəzərə alınmaqla xüsusi kapitalla müqayisədə borc kapitalı hesa-

bına əldə edilən əlavə gəlir (1 - wp) – (1 - wc) × (1 - (wgr + (1 - r)wp)) məbləğində olur. 

Bu məbləğ xüsusi kapitalın borc kapitalı ilə əvəz edilməsi hesabına xüsusi kapitala 

düşən əlavə gəliri əks etdirir. Qeyd etmək lazımdır ki, 1 manat xalis əməliyyat mən-

fəətinin əldə edilməsi üçün tələb edilən kapitalın həcmi onun maliyyələşdirilməsindən 

asılı olmur. Bunları nəzərə almaqla (5) düsturuna uyğun olaraq hər manat borc kapitalı 

hesabına xüsusi kapitalın artımı (g) aşağıdakı kimi olacaqdır: 

)1(

))r)-(1+r (1)(1(
1

g

p

pc

w

www
g




                                     (26) 

(26) düsturunda wp = 10%, wc = 20%, wg = 1% olduğunu nəzərə alsaq, onda  

g = 0,2 – 0,08r                                                  (27) 

Vergi Məcəlləsinə əsasən dividendlər 2023-cü ilin fevralın 1-dək vergidən azad oldu-

ğundan, hər manat borc kapitalına görə xüsusi kapitalın artımı (g0) aşağıdakı kimi olur. 

g0 = 0,2 + 0,008r                                                  (28) 

0 ≤ r ≤1 olduğundan, mövcud vergi rejimi borc vəsaitlərindən istifadəni stimullaşdırır. 

Bununla yanaşı, wp = 10% və wc = 20% olduqda, xüsusi kapitalın azalmaması üçün  

 0,8 × (1 - (wgr + 0,1(1 - r))) ≤ 0,9 şərti ödənilməlidir. Bunu sadələşdirək, onda  

(wg – 0,1)r  ≥ -0,225,                                              (29) 

burada 0 ≤ r ≤1 olduğundan, r = 0 olduqda, (29) bərabərziliyi ödənilir. r ≠ 0 halında 

isə (wg - 0,1)r  ≥  -0,225 sadələşdirsək, 

wg ≥ 0,1 - 0,225/r                                                 (30) 

r-in ən böyük qiyməti 1-ə bərabər olduğundan, onda (30) bərabərsizliyi həmişə ödənilir. 
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wp = 0% və wc = 20% olduqda, xüsusi kapitalın azalmaması üçün 0,8 × (1 - wgr) ≤ 1 

şərti ödənilməlidir. Bunu sadələşdirək, onda  

wgr ≥ -0,25,                                                      (31) 

burada 0 ≤ r ≤1 və wg ≥ 0 olduğundan, (31) bərabərsizliyi ödənilir. 

Beləliklə, hazırda ölkədə vergi rejimi (1 - wc) × (1 - (wgr + (1 - r)wp)) ≤ (1 - wp) təmin 

etməklə, borc kapitalından istifadə zamanı vergi üstünlükləri yaradır. 

Nəticə 

Beləliklə, hazırda ölkədə mövcud vergi rejimi borc vəsaitlərindən istifadə hesabına 

xüsusi kapitalın gəlirliliyinin artırılmasına imkan verməklə investisiya fəallığına müs-

bət təsir göstərir. Bununla yanaşı, investorların kapitalın artımından əldə etdikləri gə-

lirə tətbiq edilən vergi dividendlərinə tətbiq edilən vergidən yüksəkdir. Belə amil fir-

malarda reinvestisiya əmsalına azaldıcı təsir göstərir. Vergidən əvvəlki mənfəətin ikili 

vergiyə cəlb edildiyini nəzərə alsaq, onda mənfəət vergisi ilə dividend vergisi hesabına 

cəmi vergi ödənişləri ilə mənfəət vergisi ilə kapitalın artımına tətbiq edilən vergi 

hesabına cəmi vergi ödənişlərinin bərabərləşdirilməsi məqəsəduyğundur.   
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Резюме 

Основная цель исследования заключается в изучении разных видов иннова-

ционных деятельностей, их анализ и использование коммерческими организа-

циями. Исследовательская работа выполнена на основе системных анализов и 

логических обобщений. В статье проводится анализ основных видов иннова-

ционной деятельности с разъяснениями их главных характеристик, приводятся 

конкретные примеры. Результатом исследования является сравнительный ана-

лиз теоретических подходов основных видов инноваций, выявление их аспек-

тов. Ограничения исследования: отсутствие в научной литературе попыток сис-

тематизации теорий инноваций. Практическое значение исследования - в выяв-

ления тех видов инноваций, которые будут более эффективными для коммер-

ческих предприятий. Научная новизна и оригинальность исследования заклю-

чается в выявлении того, является ли конкретная деятельность инновационной 

или нет, а также в определении группы, куда можно отнести ту или иную инно-

вационную деятельность. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, обучение сотрудников, нова-

торство, R&D, инжиниринг, интеллектуальная собственность. 
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İNNOVASİYAYA AİD OLAN FƏALİYYƏT NÖVLƏRİ 

F.Z.Mehdi1 

1Doktorant, i.f.d., Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 
1farid.mehdi2@gmail.com 

Xülasə 

Tədqiqatın əsas məqsədi fərqli innovativ fəaliyyət növlərinin öyrənilməsi, təhlili və 

kommersiya təşkilatlarında istifadəsini əhatə edir. Tədqiqat işi sistemli təhlil və mən-

tiqi ümumiləşdirmə kimi tədqiqat üsulları əsasında yerinə yetirilmişdir. Məqalədə in-

novasiya fəaliyyətinin əsas xüsusiyyətləri izah olunur, dəqiq misal göstərilir. Tədqiqat 
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nəticəsində əsas innovativ fəaliyyətlərin müqayisəli təhlili aparılmış, aspektləri müəy-

yənləşdirilmişdir. Tədqiqatın məhdudiyyəti elmi ədəbiyyatda innovasiya nəzəriy-

yələrinin sistemləşdirilməsi cəhdinin olmamasıdır. Tədqiqatın praktiki əhəmiyyəti 

kommersiya təşkilatlarında səmərəli innovasiyaların müəyyənləşdiriliməsidir. 

Açar sözlər: innovasiya fəaliyyəti, təlim, yeniliklər, araşdırma və inkişaf, injinirinq, 

əqli mülkiyyət. 

ACTIVITIES RELATED TO INNOVATION 

F. Z. Mehdi1 

1Doctoral student, Associate Professor of MBA program, Azerbaijan State  

Oil and İndustry University 
1farid.mehdi2@gmail.com 

Abstract 

The main purpose is in studying of different types of innovation activities, its analysis 

and usage by commercial organizations. Research work is done based on systematic 

analysis and logical generalizations. Analysis of main types of innovation activities is 

shown in the article, with its characteristics and with the given examples. The result is 

done based on comparative analysis of theoretical approaches of main innovation 

activities, identifying their aspects. The constraints of the study is lack of attempts to 

systemize the innovation theory in scientific literature. Practical significance is in 

identifying those types of innovations that will be more effective for the commercial 

enterprises. Scientific novelty and originality of research is consisting of identifying 

of innovation, whether the specific activity is innovation or not, and also in identifying 

the group where the innovation activity can be included. 

Keywords: innovation activity, personal training, novelty, R&D, engineering, intel-

lecttual property. 

Введение 

Шумпетер утверждал, что лучшим способом достижения конкурентных преиму-

ществ на рынке является создание инноваций. Это понятно, так как возможности 

ценообразования ограничены, и как утверждается в экономической теории, ценовая 

конкуренция в конечном счете приводит к нулевой экономической прибыли. 

Настоящий предприниматель предвидит силу инноваций. Поэтому действую-

щий предприниматель пытается закрепиться на рынке и завоевать новые каналы 

сбыта своей продукции, а начинающий предприниматель изо всех сил стре-

миться войти в намеченный рынок, несмотря на то, что он рискует потерпеть 

неудачу. Этот процесс, приводящий, в конечном счете, к экономическому росту, 
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Шумпетер в своей книге «Капитализм, социализм и демократия» назвал «сози-

дательным разрушением» (creative destruction), и он считает его основным источ-

ником процветания капиталистического общества. 

Виды инновационной деятельности. 

Выделяются 8 основных видов ИД, свойственные коммерческим организациям [1]. 

I. Исследование и разработки (R&D). Хотя в русскоязычной и азербайджа-

ноязычной литературе для обозначения этой деятельности часто используется 

понятие Научно-исследовательская и опытно-конструкторская деятельность 

(НИОКР), но как мы увидим ниже, похожая деятельность в современной науч-

ной литературе выделяется в отдельный вид. 

При разъяснении исследований и разработок отмечается, что под исследова-

ниями здесь подразумеваются прикладные изыскания, направленные на дости-

жение конкретной практической цели, а разработки предполагают эксперимен-

тальные исследования, направленные на создание новых продуктов или техно-

логий или их улучшение. 

Атрибутом исследований и разработок является наличие творческой компоненты. 

Для нее обязательна систематичность. Главной целью этой деятельности является 

преумножение знаний на основе использования имеющихся достижений науки. 

Согласно определению руководства Фраскати 2015 года деятельность в области 

исследований и разработок должна соответствовать пяти критериям [2]: 

1) Новаторство (novelty). Предполагается, что исследования и разработки 

имеют целью достижение новых результатов в исследуемой области. С точки 

зрения бизнеса это – новые знания, которые не используются в бизнес-практике. 

Соответственно, в эту категорию не входит такая деятельность, как имитация, 

копирование чужого продукта или технологии, а также реинжиниринг, так как 

они не являются новыми. С другой стороны, следующие разработки рассматри-

ваются как новые: 

 продукты и технологии, имеющие существенные расхождения с имеющимися; 

 деятельность, направленная на генерацию знаний, которые могут приводить к 

новых идеям, результатом которых может быть создание новых продуктов или 

процессов. 

Таким образом, новизна в этом виде инновационной деятельности относится к 

знаниям, и поэтому носит абстрактный, формальный характер, и здесь речь не 

идет о значительном улучшении продукта или технологии, созданном посред-

ством применения этих знаний. 

2) Креативность - творчество (creativity). Это свойство можно определить, как 

способность генерации или применения новых необычных идей [3]. Это 
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свойство фокусируется на человеческом факторе. Вместе с тем, чтобы быть ква-

лифицированным специалистом, как в исследовании, так и в разработке, дея-

тельность человека должна иметь и другие атрибуты, среди которых особое 

значение имеет неординарность, например, новые методы для решения общих 

задач. К таковым можно отнести новые методы обучения, оригинальные методы 

решения проблем и т. д. 

Для описания креативности Кауфман и Бегетто предложили модель «четыре С» [4]: 

 Мини С – креативность, «преобразующая обучение», которое вовлекает 

личностные опыт и озарение; 

 Малая С – креативный подход к решению повседневных рутинных проблем; 

 Pro-С – творчество, демонстрируемое людьми, являющимися профессио-

нально креативными, но не обязательно высокоодарёнными; 

 Большая С – творчество, которое рассматривается как Великим в данной 

области. 

По мнению авторов модели 4-С, она полезна для анализа индивидуальных твор-

ческих инициатив. 

Есть авторы, которые фокусируются на других аспектах креативности. Напри-

мер, М. Боден различает историческое (h-creativity) и личное творчество (p-

creativity) [5]. 

3) Неопределенность (uncertainty) – творчество, направленное на достижение 

результата, имеющего ряд неопределенностей. Обратим внимание на то, что под 

результатом здесь понимается не только и не столько продукт или процесс, ко-

торые являются конечной целью инновации, а некоторые параметры исследо-

ваний и разработок, такие как стоимость, продолжительность и т. д. В качестве 

примера обычно приводятся следующие [2]: 

 фундаментальные исследования, которые не приводят к намеченным 

результатам; 

 исследования, которые могут успешно устранить ряд альтернативных ги-

потез, но не все возможные варианты. 

 неопределенность относительно времени и затрат, необходимых для дос-

тижения намеченных результатов; 

 неопределенность относительно того, будут ли ожидаемые цели достиг-

нуты или нет. 

4) Систематичность (systematic character). Это свойство означает, что дея-

тельность в области исследований и разработок должна быть систематически 

запланирована, бюджетирована и профинансирована. Соответственно, ведется 

учет этой деятельности и его результатов. Для этого необходимо выявить цель 
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исследования и источники его финансирования, а также трудовые и финансовые 

ресурсы, вовлекаемые на его осуществление. Заметим, что это свойственно не 

только крупным проектам, но и мелкомасштабным мероприятиям, которые 

включают в качестве исполнителей одного или нескольких сотрудников и/или 

некоторых посторонних консультантов [2]. 

5) Передаваемость и/или воспроизводимость (transferability and/or repro-

ducibility). Это важное с практической точки зрения свойство предполагает, что 

результат не является разовым, а может быть воспроизведен многократно. Тут 

имеются в виду, по крайней мере, два обстоятельства: 

 Условия, имеющие решающее значение для проведения исследования и 

получения результата (например, природные, свойства ресурсов и т. д.) не могут 

быть уникальными – должна иметься возможность их повторения; 

 Алгоритм исследования не должен быть исключительным достоянием его 

исполнителей, а должна иметься возможность его передачи другим лицам. 

Естественно, и процесс исследования, и его результаты могут представлять 

тайну с точки зрения фирмы, и засекречены средствами защиты интеллек-

туальной собственности, но вся эта информация должна быть зарегистрирована 

для возможности их использования другими исследователями. 

II. Инженерная, проектная и иная творческая деятельность (engineering, 

design and other creative work activities). Эта деятельность тесно связана с исс-

ледованиями и разработками, но не соответствует всем вышеперечисленным их 

пяти критериям. В эти категории включают мероприятия, являющиеся вспомо-

гательными относительно исследований и разработок, а также некоторые меро-

приятия, выполняемые независимо от них. Как указано в названии, она включает 

следующие деятельности: 

1) Инжиниринг. В кембриджском словаре этот термин определяется просто – 

как работа инженера или изучение этой работы [6]. В словаре Британника – как 

применение науки для оптимального преобразования природных ресурсов в 

пользу человечества [7]. 

В научной литературе инжиниринг используется, как в узком, так и в широком 

смыслах. В узком смысле это – деятельность чисто технического характера – 

строительство и реконструкция зданий, сооружений, мостов, монтаж и эксплуа-

тация машин и оборудования и т. д. 

В широком смысле он включает процесс и методы производства, контроль за 

качеством, разработку и контроль соблюдения стандартов производимой про-
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дукции. В последние десятилетия эта деятельность вышла за рамки чисто тех-

нических объектов – появилось и широко применяется, например, такое поня-

тие, как генный инжиниринг. 

2) Проектирование или дизайн. Эта деятельность так же многогранна и 

охватывает в основном следующие мероприятия: 

 разработка новых или модифицированных функций; 

 оформление внешнего вида товаров; 

 преподнесение услуг; 

 проектирование процессов, в том числе, бизнес-процессов. 

Целью дизайна является повышение привлекательности (эстетичности) продук-

та или упрощение использования товаров или услуг. Проектирование производ-

ственных процессов нацелено на повышение их эффективности. 

При разработке дизайна характерными являются следующие мероприятия: 

 выявление вкусов потенциальных пользователей посредством их опроса; 

 изучение этнографического и демографического составов потенциальных 

пользователей; 

 пилотное тестирование на выборке ожидаемых покупателей; 

 исследования после внедрения с целью уточнения вкусов, выявления проб-

лем и их решения.  

Особое значение дизайн имеет для фирм, оказывающих услуги, например, 

оформление ресторана, комплектация и внешний вид гостиниц, дизайн пасса-

жирских самолетов, автобусов и т. д. Это можно объяснить тем, что при покупке 

товаров потребители обращают особое внимание не столько на внешний вид, 

сколько на потребительские свойства, а при покупке услуг, как правило, дизайн 

может быть решающим. 

Этот вид творческой деятельности так же нередко приводит к генерации «но-

вых» знаний, но, как правило, они не отвечают функциональным требованиям 

R&D (например, таким как новизна и неопределенность), чтобы классифи-

цировать их как исследование и разработка [1]. Это – одна из важных причин, 

по которой этот вид инновационной деятельности выделен в отдельную группу. 

3) Другие виды творческой деятельности. К этой категории относят все 

остальные виды деятельности человека, приводящие к получению и применению 

новых знаний, которые: а) не отвечают каким-либо требованиям R&D (как правило, 

требованиям новизны и неопределенности, б) не могут быть классифицированы как 

инженерная деятельность или проектирование. В эту категорию можно отнести раз-

работку концепций намеченных инноваций, а также новые идеи, касающиеся орга-

низационных изменений, в рамках инновационной деятельности. 
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III. Маркетинг и бренд (marketing and brand equity activities). Этот вид деятель-

ности так же имеет большое число направлений [8]: 

 Исследование и тестирование рынка; 

 Ценообразование; 

 Размещение и продвижение продукции, продвижение продукции на торго-

вых ярмарках или выставках; 

 Реклама товарных знаков и конкретной продукции; 

 Реклама фирмы, не связанная с производимой ею продукцией; 

 Разработка маркетинговых стратегий; 

 Деятельность, направленная на коммуникацию с общественностью, кото-

рая способствует улучшению репутации фирмы и увеличению брендового капи-

тала (brand equity). 

Необходимо обратить внимание на то, что деятельность по продажам и деятель-

ность по управлению брендовым капиталом, не предполагающая связь с обще-

ственностью, не считается частью маркетинговой деятельности [1]. 

С развитием социальных сетей широко развивается маркетинговая деятельность 

с использованием этих ресурсов с целью рекламы бренда и/или увеличения его 

имиджа [9]. 

Заметим, что не всякая маркетинговая деятельность обязательно инновацион-

ная, и, соответственно, такие расходы не считаются расходами на инновацион-

ную деятельность. Для большинства фирм только незначительная доля марке-

тинговых расходов связана с инновацией. Для того, чтобы маркетинговая дея-

тельность была инновационной необходимо выполнение, хотя бы, одного из 

двух условий: или продукт должен быть инновационным, или маркетинговая 

практика должна содержать элемент инновации, причем этот элемент мо-

жет содержаться в любой из перечисленных выше деятельности маркетинга 

и брендинга. 

Следует также учитывать, что инновация бизнес-процесса тоже может быть 

объектом маркетинга и брендинга, и, соответственно, продажи. К таковой 

можно отнести существенное улучшение качества товара или услуги, экологи-

ческие преимущества и т. д. 

Следует также различать маркетинг и брендинг. Брендинг связан со стратеги-

ческими целями компании, в то время как маркетинг в большинстве случаев 

ориентирован на тактические цели. Сущность брендинга заключена в следую-

щих его характеристиках [10]: 

 Принципы и ценности компании. 
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 Миссия компании.  

 Побудительные мотивы создания собственного бизнеса. 

 Причины предложения продуктов фирмы данной целевой аудитории. 

 Черта, отличающая компанию от других. 

 Основной принцип корпоративной культуры. 

  Профессиональное чувство стиля. 

 Коммуникативные характеристики. 

 Ассоциация людей, связанная с названием фирмы. 

 Цель в формировании этой ассоциации. 

 

IV. Деятельность, связанная с интеллектуальной собственностью (ИС) (In-

tellectual property related activities). Эта деятельность включает, с одной стороны, 

использование, а с другой стороны, защиту знаний, созданных в результате исс-

ледований и разработок, и включает большой набор интеллектуальной собствен-

ности. Широко принятая классификация подразделяет интеллектуальную соб-

ственность на следующие типы [11]: 

 Коммерческая тайна (Trade Secret). 

 Товарный знак (Trademark). 

 Авторское право (Copyright). 

 Патентное право (Patent). 

Есть более подробные классификации результатов интеллектуальной деятель-

ности. Например, в книге, изданной Всемирной Организацией Интеллектуаль-

ной Собственности рассматриваются и описываются следующие виды резуль-

татов интеллектуальной деятельности [12]: 

 Патент. 

 Товарный знак. 

 Промышленный дизайн. Эта деятельность связана с декоративным или эсте-

тическим аспектами изделия, такими, как внешний вид, узоры, линии или цвет. 

Промышленный дизайн применяется практически ко всем промышленным това-

рам, независимо от того предназначены они для продажи фирмам (капитальные и 

промежуточные товары) или домашним хозяйствам (потребительские товары). 

 Географическое указание - это название конкретной географической мест-

ности, используемое на товарах, которым свойственно отличное качество или 

репутация, обусловленная этой местностью. Например, касательно сельскохо-

зяйственных продуктов, это название указывает, напоминает преимущества 

климатических факторов данной местности (к примеру, Зиринские помидоры, 

Кедабекская картошка). 
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 Авторское право. Это – вид интеллектуальной собственности, дающий его 

собственнику исключительное право делать копии объекта собственности, как 

правило, в течение ограниченного времени. Как правило, авторское право отно-

сится к литературным, художественным (роман, музыка, картины и скульптуры, 

фильмы), научным и другим произведениям (компьютерные программы, элек-

тронные базы данных и т. д.). 

Практическое применение может требовать гораздо более детальные класси-

фикации. Например, в российском законодательстве, где указано, что «результат 

интеллектуальной деятельности – это правовой термин», предусмотрены 16 

видов такой деятельности: «1) произведения науки, литературы и искусства; 2) 

программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ); 3) 

базы данных; 4) исполнения; 5) фонограммы; 6) сообщение в эфир или по 

кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного 

вещания); 7) изобретения; 8) полезные модели; 9) промышленные образцы; 10) 

селекционные достижения; 11) топологии интегральных микросхем; 12) секреты 

производства (ноу-хау); 13) фирменные наименования; 14) товарные знаки и 

знаки обслуживания; 15) наименования мест происхождения товаров; 16) ком-

мерческие обозначения» [13]. 

Моральные права позволяют авторам и создателям произведения предприни-

мать действия, позволяющие сохранить и защитить свои связи со своим творе-

нием. Экономические права позволяют авторам получать денежную компенса-

цию от использования и тиражирования их произведений другими лицами [14]. 

 

V. Мероприятия по обучению сотрудников (employee training activities). Эта 

деятельность включает оплачиваемое фирмой обучение работников с целью 

развития их знаний и навыков. Обучение может быть ориентировано на конкрет-

ную специальность, позицию или задачу. Обучение сотрудников может произ-

водится как на рабочем месте, так и вне его пределов, даже в другой стране. 

Примерами обучения, являющегося инновационной деятельностью могут слу-

жить: обучение работников работе на новом оборудовании; на новой компьютер-

ной программе; обучение свойствам и особенностям инновационного продукта. 

Так как обучение сотрудников, содействующее разработке инноваций, является 

частью исследований и разработок или частью инжиниринга, или другой твор-

ческой работы, то оно включается именно в эту категорию, и, соответственно, 

не включается в группу «Мероприятия по обучению сотрудников» [1]. 

Следует отметить, что обучение персонала, связанное с не инновационными 

продуктами или процессами, вовсе не считается инновационной деятельностью. 
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VI. Разработка программного обеспечения и деятельность с базами данных 

(software development and database activities). Сюда включаются следующие дея-

тельности: 

 Внутренняя разработка и приобретение компьютерного программного 

обеспечения, а также его описание [1]. 

 Внутренняя разработка и приобретение компьютеризированной информа-

ции, включая баз данных, а также их анализ. Сбор и анализ данных с исполь-

зованием компьютера и Интернета так же включаются в эту группу. 

 Модернизация компьютерных программ и баз данных, расширение функ-

ций систем информационных технологий (ИТ). Сюда же относится статисти-

ческий и компьютерный анализ данных. 

Таким образом, только та деятельность по разработке программного обеспече-

ния и по работе с базами данных считается инновационной, когда она исполь-

зуется для инноваций, например, анализ данных о свойствах сырья или готовой 

продукции, или анализ данных для выявления предпочтения клиентов. 

Так же следует заметить, что эта категория имеет отношение только к програм-

мному обеспечению - услуги по обслуживанию и ремонту компьютеров, сетевых 

аппаратных систем, а также услуги информационных технологий не вклю-

чаются в эту группу. 

VII. Деятельность, связанная с приобретением или арендой материальных 

активов (activities related to the acquisition or lease of tangible assets). Тут речь 

идет о покупке, аренде или производстве самой фирмой машин, оборудования, 

помещения для собственных нужд. Это – широкий набор активов: от транспорт-

ных средств и компьютерного оборудования до самых мелких инструментов. 

Приобретение или аренда материальных активов, как правило, не является 

инновационной деятельностью, если оно просто направлено на пополнение или 

незначительное улучшение материальных запасов фирмы. Подобная деятель-

ность является инновационной в следующих случаях: 

 когда купленное или арендуемое, или производимое для собственного 

производства оборудование имеет характеристики, существенно отличающиеся 

от аналогов, находящихся в данный момент в эксплуатации фирмы. 

 когда этот актив необходим для производства инновационного продукта 

или осуществления инновационного бизнес-процесса. 

VIII. Инновационный менеджмент (innovation management activities). Эта дея-

тельность включает планирование, управление и контроль над ресурсами, ко-

нечная цель которых является генерация инноваций. 
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Согласно инструкциям Осло «практика управления инновациями актуальна для 

инновационно активных фирм …, и не имеет отношения к неинновационным 

фирмам» [1]. При этом уровень и глубина инновационной активности различна 

по разным фирмам. 

Как правило, все более-менее активные фирмы стараются черпать новые идеи 

из внешних источников, но эта деятельность только в том случае является инно-

вационной, если это идея не развивается применительно к своей фирме. 

В [15] выделяются 5 стадий инновационного менеджмента: 

1) Формирование целей инноваций. Имеется в виду конечная цель поиска 

инновации. 

2) Стратегическая направленность инновационной деятельности – выявление 

того, какая инновация ищется. 

3) Определение предмета и характеристик инновации, т. е. задание поля для 

поиска инновации и конкретизация поля поиска – выявление путей достижения 

новых идей. 

4) Поиск идей – определяются пути нахождения новых идей. 

5) Проектирование инновационного процесса. На этом этапе выявляются 

наиболее перспективные идеи и пути их превращения в успешную инновацию. 

 

Заключение 

Из проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 

 Управление инновациями является важным мероприятием для всех фирм. 

Широко распространена практика поиска идей для инноваций из внешних ис-

точников. Такой поиск сам по себе не является инновационной деятельностью, 

и только ее модернизация позволяет относить ее в эту категорию. 

 Большинство творческих работ является инновационной деятельностью. 

Исключение могут составить незнач 

 ительные изменения внешнего вида, которые никак не могут быть отне-

сены к ИД, например, улучшение упаковки или цвета товара. 

 Только небольшая часть инженерной деятельности является инновацион-

ной деятельностью. Например, повседневный традиционный метод производ-

ства и методы контроля за качеством продукции и выполнения технологических 

требований – не инновационная деятельность. 
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Abstract 

The main purpose of the research is to study the nature of exports, its main charac-

teristics, the positive and negative effects of the export process on the national econo-

my. Thus, it was clarified to apply state support measures to exports in order to maxi-

mize the profits of exporters and minimize their risks. Research methods such as indu-

ction, analysis and abstraction were used in the research. The article systematizes the 

principles of operation of modern state export support mechanisms applied in different 

countries and comprehensively studies them. At the same time, information was provi-

ded on the current export support measures of state recently implemented in the Re-

public of Azerbaijan. As a result of the study, the current state of export support measu-

res were analyzed and opportunities for its improvement were identified. Some propo-

sals have been made to improve this system in Azerbaijan in accordance with modern 

requirements. Limitations of the research are the lack of information on government 

spending on export promotion measures in individual countries. The practical signi-

ficance of the research is to improve the export support system in Azerbaijan, taking 

advantage of the features of state export support mechanisms applied in different 

countries, and as a result to end the sectoral and geographical dependence on exports. 

Keywords: Export, export objectives, export risks, economic policy, state export support. 
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Резюме 

Основная цель исследования - изучить характер экспорта, его основные характе-

ристики, положительное и отрицательное влияние экспортного процесса на на-

циональную экономику. Таким образом, уточнено применение мер государ-

ственной поддержки экспорта с целью максимизации прибыли экспортеров и 

минимизации их рисков. В исследовании использовались такие исследователь-

ские методы, как индукция, анализ и абстракция. В статье систематизированы 

принципы функционирования современных механизмов государственной под-

держки экспорта, применяемых в различных странах, и всесторонне изучены их 

особенности. В то же время была представлена информация о текущих мерах 

государственной поддержки экспорта, недавно осуществленных в Азербайджан-

ской Республике. В результате проведенного исследования было проанализи-

ровано текущее состояние мер поддержки экспорта и выявлены возможности 

его совершенствования. Были сделаны некоторые предложения по совершен-

ствованию этой системы в Азербайджане в соответствии с современными требо-

ваниями. Ограничениями данного исследования является отсутствие информа-

ции о государственных расходах на меры по стимулированию экспорта в отдель-

ных странах. Практическая значимость исследования заключается в улучшении 

системы поддержки экспорта в Азербайджане с использованием особенностей 

механизмов государственной поддержки экспорта, применяемых в разных стра-

нах, и прекращении отраслевой и географической зависимости в экспорте. 

Ключевые слова: экспорт, цели экспорта, экспортные риски, экономическая 

политика, прямая поддержка экспорта, благоприятная 

макроэкономическая среда. 
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Xülasə 

Tədqiqatın əsas məqsədi ixracın mahiyyəti, onun əsas xarakterik xüsusiyyətləri, ixrac 

prosesinin milli iqtisadiyyata müsbət və mənfi təsirlərini öyrənmək olmuşdur. Belə-

liklə ixracatçıların maksimum mənfəət əldə etməsi, risklərin isə minimuma endirilməsi 

üçün ixraca dövlət dəstəyi tədbirlərinin tətbiq olunması aydınlaşdırılmışdır. Tədqiqat 

G. N. Gafarli: Features and directıons of improvement of state support mechanisms for exports in 

the post-crisis period 



 

42 
 

işində induktiv, təhlil və abstraktlaşdırma kimi tədqiqat üsullarından istifadə olunmuş-

dur. Məqalədə ayrı-ayrı ölkələrdə tətbiq olunan müasir ixraca dövlət dəstəyi mexa-

nizmlərinin fəaliyyət prinsipləri sistemləşdirilərək kompleks araşdırılmışdır. Eyni za-

manda Azərbaycan Respublikasında son dövrlərdə tətbiq olunan ixraca dövlət dəstəyi 

tədbirlərinin mövcud vəziyyəti haqqında məlumat verilmişdir. Tədqiqat nəticəsində 

Azərbaycanda ixraca dövlət dəstəyi tədbirlərinin hazırkı durumu təhlil olunaraq onun 

təkmilləşdirilməsi imkanları müəyyənləşdirilmiş, Azərbaycanda bu sistemin müasir 

dövrün tələblərinə uyğun təkmilləşdirilməsi üçün bəzi təkliflər də verilmişdir. Tədqi-

qatın məhdudiyyətləri ayrı-ayrı ölkələrdə ixraca dəstək tədbirləri üzrə dövlət tərəfin-

dən sərf olunan vəsaitlər haqqında məlumatların olmamasıdır. Tədqiqatın praktiki əhə-

miyyəti ondan ibarətdir ki, müxtəlif ölkələrdə tətbiq olunan ixraca dövlət dəstəyi me-

xanizmlərinin xüsusiyyətlərindən yararlanaraq, Azərbaycanda həmin sistemin təkmil-

ləşdirməsi və bunun nəticəsində ixracın bir sahədən asılılığına son qoyulmasıdır. 

Açar sözlər: ixrac, ixracın məqsədləri, ixrac riskləri, iqtisadi siyasət, ixraca birbaşa 

dəstək, əlverişli makroiqtisadi mühit. 

Introduction 

Fluctuations and economic imbalances in global economy since 2008 have had a nega-

tive impact on the financial system, foreign trade relations and national economy of 

the countries as a whole. During this period, the world economy experienced the great 

recession after World War II. The IMF report stated GDP growth in the world was 

5.2% in 2007, 3.4% in 2008, and 0.5% in 2009. Increase in the volume of international 

trade decreased from 7.2% to minus 2.8%in 2007-2009 [1]. As a result, unemployment 

rate, budget deficits, and public debts started to rise, GDP and per capita national in-

come as well as consumption levels declined, savings started to increase. Investment 

declined as a result of liquid money shortage, thus reducing productivity and economic 

growth. The current situation made it necessary for states to further improve the exis-

ting economic model of development and regulate of the national economy. In this 

context, a number of countries have taken measures to accelerate the banking system, 

stabilize the domestic trading, monetary policy has been significantly relaxed, public 

expenditures have been enhanced, government control over the financial system has 

been strengthened, and motivating measures directed to the real sector have been 

taken. Anti-crisis measures by states have mitigated the devastating effects of the glo-

bal crisis and have allowed national economies to move from the stagnation cycle to a 

revival cycle. 

However, in 2015, uncertainties in the global economy increased again and economic 

risks increased. Under these conditions, the processes of reducing world commodity 
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prices, as well as oil prices, intensified. This critical situation did not pass by Azerbaijan 

economy without impact. Thus, the drop in world oil prices to the lowest level of the last 

decade has led to a deficit in the balance of payments, a reduction in budget spending, 

and a significant limitation of foreign exchange supply. On the other hand, due to the 

psychological impact of the devaluation in the neighboring countries, the demand for 

foreign currency for foreign transactions in the country has sharply increased, and the 

tendency for dollarization has increased. Taking in the account the pressures to currency 

market and the exchange rate of the manat the devaluation of the manat was realized in 

2015 which enabled significant savings on strategic currency reserves [2]. 

The devaluation and monetary policy applied in Azerbaijan and other countries were 

considered as tactical economic policy for that period of time, as the main objective of 

this policy was to prevent deterioration of existing situation by reducing financial 

losses. Along with the tactical steps stated above, the strategic economic policy has 

been implemented having been developed within a short period of time in order to 

improve the current situation in Azerbaijan. The main contours of the strategic econo-

mic policy were to eliminate the shadow economy in the country, to create a healthy 

business environment and, as a result, to achieve development in national production 

and export potential. These, in turn, demanded solutions to such issues as increasing 

employment in the country, currency stability, and eliminating the dependence of bud-

get revenues on a particular area. 

National interests and foreign economic risks in exporting national 

manufacturing products 

One of the priority tasks for each national economy is to increase the quantity and 

quality indicators of national production. This is because the development of compe-

titive national production contributes to the growth of export potential in the country, 

as well as increases the level of economic development. At the same time, studying 

the impact of exports on economic agents in micro and macroeconomic levels, the 

dividends and risks they can gain separately could play an important role in the imple-

mentation of a country's foreign trade policy. 

Export refers to selling or movement of goods and services, considered as main means 

in realizing international trade and freely available in the national economy, to other 

countries in return for foreign currency. The answer to why the export is realized can 

be given by explaining the objectives of the export activities of the state, legal entities 

and individuals. These objectives are as follows: 

a) Increasing sales and profits. If the firm demonstrates positive performance in 

the domestic market entering the foreign market will increase its net profit. 

G. N. Gafarli: Features and directıons of improvement of state support mechanisms for exports in 

the post-crisis period 



 

44 
 

b) Getting a market share from the global commodity and services market. A firm 

that enters foreign markets will learn what methods their competitors use to gain 

market share and their marketing strategies 

c) Reducing dependence on the domestic market. By entering foreign markets, 

the firm will increase its sales and marketing power and eliminate its dependence on 

limited number of customers in the national market. 

d) Keeping market conjucture in balance. Firms entering the global market will 

no longer be subjected to general and seasonal fluctuations in the domestic market, as 

well as the pressure of changing consumer demand. 

e) Taking full advantage of the production capacity. If the firm fails to fully utilize 

its production potential in the domestic market, it will increase its production potential 

by exporting it. Thus, the prime cost of the product will decrease and a positive scale 

effect will be achieved by increasing labor productivity, shortening the production 

cycle, and reducing inter-shift and inner-shiftlost times. 

f) Increasing competitiveness. Exports will boost the competitiveness of both the 

firm and the country. As the firm benefits from new technologies, “know-how” s, 

modern manufacturing techniques and management practices, the state economy will 

benefit from a positive trend in trade turnover. 

g) Providing employment. Export of goods and services will lead to the creation 

of new jobs and increase in using resources, which will ultimately boost employment. 

h) Elimination of deficit in foreign trade turnover. Exports can lead to an increase 

in foreign currency inflows into the country and a creation of positive trade balance 

As we know, the risk factor at the heart of every entrepreneurial activity is to some 

extent. Along with profits and benefits of export activities, there are risks that can be 

encountered as well. Each exporter must always be aware of the risks associated with 

exports in order to maximize profits. These are the risks: 

1) Quotas or general prohibitions on the outflow of export revenues may be im-

posed in the target country. 

2) Fluctuations in exchange rates can reduce or eliminate profit or lead to losses. 

3) Untimely payments or breaching of conditions of a contract may result in addi-

tional costs and other problems with the exporter's appeal to the court in a foreign 

country. 

4) War, internal instability, other emergencies, or nationalization of private pro-

perty by a foreign state can cause losses and damages. 

5) Competition may be higher than expected, or goods may not be generally 

accepted in foreign markets. 
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Types of state support for export 

At present, countries are using a number of mechanisms for maximizing benefits that 

could be gained by export and for minimizing risks: 

1) Research and development programs. As part of this kind of support for export-

oriented firms in the Republic of Turkey the government is expected to pay up to 50% 

of the expenses that have been incurred for new products, for improving the quality 

and standards of existing products, as well as for research and other activities realized 

with the purpose of application of new technologies. 

2) Support for the development of international competitiveness. The purpose of 

this support is to meet the expenses on training and advice by the government for the 

firms dealing with industry and trade aimed at enhancing the competitiveness in global 

market. 

3) This support mechanism is intended to meet the expenses incurred by the certi-

fied organisationsfor recruitment of experienced and highly skilled managers and 

employees for carrying out foreign trade related operations onlyby the government. In 

the Republic of Turkey 75% ($ 18,000 for a manager and not more than $ 9,000 per 

employee) of the salary received by the organizations for 1 manager and 2 employees 

is paid from the state budget [3]. 

4) Supporting international exhibitions and fairs around the country. The purpose 

of this support is to boost the participation of world-class firms in buyer missions in the 

country. In the Republic of Azerbaijan, the Ministry of Economy is responsible for the 

organizational activities associated with the visit of foreign firm representatives partici-

pating in buyer mission to Azerbaijan (transport, translation services, venues and equip-

ment rental, excluding hotels, international air transport and taxi services) [4]. 

5) Support for participation in exhibitions and fairs abroad. The purpose of the 

support is to represent exporters operating in the country in foreign markets, and in 

this process, to meet some of the organizational costs and costs associated with expo-

rters' travel abroad by the state. 

6) Support for obtaining international certificates. As we know, one of the key 

aspects of the export process is the preparation of the exported products in accordance 

with international standards and the provision of appropriate certificates. For this 

purpose, many countries support the issuance of certificates for exporters, such as ISO 

certificates, CE mark and other quality, environmental, human health and property 

security certificates. 

7) Promotion of goods and services in foreign markets, marketing support. In 

Turkey, for this purpose, 50% of rent fees for business companies to operate in shops, 

which is$ 100,000 per annum, 50% of costs for depot services which is $ 75,000 per 
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annum, 60% of the costs for advertising and marketing activities which is $ 150,000 

per annum is paid by the state [5]. 

8) Supporting the branding of local products abroad and the creation of a national 

brand image. Practice of the Russian Federation intended by the state is to introduce 

national branding, marketing, advertising and application of other promotion methods 

in the markets of the target country. Thus, manufacturers from different administrative 

units are represented at international exhibitions and fairs with the Russian Federation 

“Сделано в России” (“Made in Russia”) brand. At the same time, highlighting the 

demand for country’s products and other advertising campaigns are being imple-

mented in foreign mass media and internet resources (taking into account the priority 

countries) to promote the "“Сделано в России " (“Made in Russia”) brand. As a part 

of this support measure, it is expected that by 2019, 400 exporters will export 150 

products to foreign markets [6]. 

9) Payment of export promotions. These support measures are material resources 

that the state pays back to the exporter, depending on the type and value of the products 

they export. With the establishment of the World Trade Organization in 1995, it has 

declared that export subsidies for its member states are causing discrimination, unfair 

competition, and demandedimmediate termination. However, according to the WTO 

Agreement on Agriculture and the Decision made at the 2015 Ministerial Conference in 

Nairobi, the less developed and net-food importing developed countries can get sub-

sidies by the end of 2030 under Article 9.4 of the Agreement. [7]. The support measure 

is already being used in the Azerbaijani experience. Thus, starting from 2016, export 

promotion fees are paid at the expense of the state budget to persons engaged in the 

export of non-oil products produced in the territory of the Republic of Azerbaijan [8]. 

10) Tax, duty and expenditure exclusions on export and services and activities 

earning foreign currency. To this end the state exempts all firms that have been rele-

vantly certified from all state dutiesfor customs clearance for raw materials, materials 

as well as other ancillary products imported from abroad for export-oriented produc-

tion processes. At the same time, VAT exemptions during activities of export firms in 

many countries also have a significant impact on the firm's competitiveness in the 

foreign market. 

11) Establishment of export-import banks (Eximbank) and export insurance 

agencies. Through these support measures, state-funded financial institutions offer 

exporters preferential loans and other banking services, as well as affordable interna-

tional guarantees and insurance services within their activities. Looking at the expe-

rience of the People’s Republic of China we can see that three financial institutions 

have been established by the state for this purpose. “Eximbank of China” grants loans 

for foreign trade operations, preferential government financing programs, bank 
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guarantees for domestic and international payments. “Export and Loan Insurance 

Corporation” (SINOSURE) offers exporters guarantees for political, commercial and 

loan risks in foreign trade transactions. The organization’s main activities include 

export loan insurance, investment insurance, bond and guarantee business, debt ande-

quityrepayment, and credit evaluation. During the establishment period of the “China 

Development Bank” its main task has been to stimulate the development of industry 

in the country. Since the beginning of the last decade, the bank has been offering 

effective loans and banking services to stimulate local exporters [9]. 

If we focus on the economic policies that have been developed and having been imple-

mented by the government using international experience since 2015, we can see that 

significant progress has been made in this area in a short period of time. The measures 

taken in accordance with the Decree # 1063 of the President of the Republic of 

Azerbaijan dated October 5, 2016 and Decree # 811 of the President of the Republic 

of Azerbaijan dated March 1, 2016 have had a significant impact on stimulating export 

potential in the country. According to statistics, exports in Azerbaijan (excluding crude 

oil, oil products and natural gas) increased by 36.6 percent in 2018 compared to 2016 

and amounted to US $ 1,719,16 [10] [11]. It should be noted that tax and customs 

reforms accompanied by support measures, further improvement of the “one-stop-

shop” principle, simplification of import-export operations in trade and economic 

relations, establishment of a legal and regulatory framework contributed for the 

development of entrepreneurship, the formation of healthy business environment, the 

diversification of export and thereby ensuring economic security in the country. 

International practice in the application of state support for export  

The United States of America has led to the list of exporting countries during many 

years. A large amount of money is allocated from the federal budget each year to 

support the US export. The financial support of the state for export in USA is provided 

in several fields, also: 

1) support to national companies by the way of credits, guarantees on credits and 

insurance of transactions; 

2) use of economic assistance mechanism for protection of interests of American 

exporters; 

3) granting of credit guarantees to exporters of agricultural products and foodstuffs; 

4) support of projects in order to help to decrease of risks for environment and to 

finance foreign buyers at the time of purchase of equipments and technologies from 

country in the field of production of ecological product and services; 
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5) rendering of assistance by the way of granting the credits and guarantees to 

American companies in conducting of medium and long-term investments in foreign 

countries (in developing countries and CIS). 

An important subject in the system of financial support to the US export is the Export-

Import Bank of the United States, the financial institute of federal government, or in 

other words, is U.S. Exim Bank. Every year, Exim Bank transfers money up to 15 

billion dollars to finance export contracts, the majority of them is export credits. The 

Export-Import Bank of the United States with an initial capital of 175 million USD 

was established in 1934 under the name of “Washington Export-Import Bank”. The 

first operation of the bank established was credit transfer in the amount of 3,8 million 

dollars for purchase of silver bars from USA for Cuba in 1935. Exim Bank gave 

support to export contracts in the amount of approximately 600 billion USD, firstly in 

developing markets during about 80 years’ practice [13]. 

The Federal Republic of Germany being the world's leading economy and a major 

exporter of the continent has a great role in international trade. The export support 

system of Germany, a member of the European Union, was created by considering the 

norms and rules deemed in the European trade policy. In Germany, the government 

supports the national exporters together with the Federal Ministry of Economy and 

Energy and Foreign Economic Policy Department belonging to its structure. All 

necessary support measures and procedures concerning the export are indicated in the 

“Directives on adoption of export guarantees”. These rules are applying provided that 

they don’t contradict the interests of the country and international legal norms [14]. 

Inter-Ministerial Committee consisting of the representatives of the German Ministry 

of Economy and Energy, also Ministry of Economic Cooperation and Development, 

Ministry of Foreign Affairs and Ministry of Finance plays a leading role in the system 

of state support to exporters. Moreover, Allianz Group, Euler Hermes insurance 

company, also AKA Export Credit Bank and other financial organizations constitute 

the most important subjects of export support system by using of export credits and 

insurance instruments in Germany. 

As in other countries, financial measures are using in the export support system in 

Germany at the period of economic instability. Export credits, insurance of invest-

ments of German firms in abroad, release of exporters from value added tax, direct and 

indirect subsidization of industrial fields, financial support mechanisms for research 

and development are in the rank of those measures. 

In Japan, the basis of state support for export is mutual cooperation activity among 

state and private organizations as in Germany and the United States. Here, the state 

acts as organizer of the system for service to foreign economic relations and finances 

this activity on the account of budget funds. The support system covers the fields of 
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activity such as collection and analysis of marketing information, rendering of infor-

mation and consultation services, organization of advertising and exhibition work, 

assistance to attraction of new participations of foreign economic activity to the 

process, etc. and bears many-branched character.  

We can mention the Japan External Trade Organization (JETRO) as the main 

organization in the field of export support in Japan. JETRO is non-commercial organi-

zation, its financing is provided by government completely and it engages in learning 

of the world commodity markets, collection and analysis of marketing information, 

organization of exhibition and fairs of Japan products in abroad, also organization of 

trade exhibitions of other countries in Japan and realization of advertising and public-

cations works. There are 33 branches of this organization in Japan and 79 represen-

tative offices of JETRO act in 56 countries of the world. JETRO Company, which 

differs from similar organizations in many countries, is one of the largest business 

information sources of the world. Its databases act on the basis of many and wide 

information of foreign, Japan exporters and importers [15].  

Japan Bank for International Cooperation (JBIC) is other financial organization and 

export-credit agency of the state, it has been established as a result of combination of 

the Export-Import Bank of China (JEXIM) and Foreign Economic Cooperation Fund 

on 1 October 1999. The main mission of JBIC is to provide the performing of opera-

tions on the following four areas by contributing to the healthy development of the 

international economy and general society: 

- to assist for obtaining and development of significant resource sources in 

abroad for Japan; 

- protection and development of international competitive ability of Japan 

industry; 

- assistance to development of foreign business in order to protect global ecology 

and environment and to prevent from global warming; 

- to prevent from violation of international financial rules or to take appropriate 

measures for damage injured as a result of such violations. 

In France, companies such as Coface, Business France, Bpifransa can be cited as 

examples in the system of state support for export. Coface Company which has a spe-

cial role in insurance market in the country, has been established in order to insure the 

export in the country. At present, the Company presents an insurance and wide range 

of many services to exporters entering in new export markets not insured by private 

sector. Coface Company, which is modern and quick organization networked at inter-

national level, is accepted as a place of reference in insurance of credits and manage-

ment of risks. Coface Company having practice more than 70 years as a leader of its 

sector and having a group consisting of 4100 specialists serving to 50000 companies 
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tries to attain development of global economy. One of the main purposes of the 

company is to be the promptest and global supporter on insurance of export-import 

credits in industry. The Company supports its clients in each place where they act, 

defends credit decisions necessary to strengthen the sales ability in domestic and 

export markets and helps to their adoption. 

“Business France” Company which is the subject of support for export, bears respon-

sibility for stimulation of export of local enterprises giving support to development of 

the French economy, also for support and simplification of international investment 

flow to the country. The Company is the international agency acting under the Ministry 

of Economy and Finance of France. “Business France” which is established by 

combination of UBIFRANCE and French Agency of the International Investments 

(AFII) on 1 January 2015, has a stuff consisting of 1500 persons working with a 

network of state and private sector supporters in France and in countries of the world 

more than 70. Business France helps to find commercial supporters in target markets 

to enterprises, helps them to conclude trade contracts and to obtain sustainable export 

growth. The Company having a network of specialists on its sector cooperates con-

stantly with foreign buyers in the countries more than 70, also its activity has a list of 

wide relations in regard to direction. Business France simplifies and expedites the 

delivery of projects with collective or individual support according to the past of export 

of national companies [16]. 

In the United Kingdom, the Department for International Trade (DIT) conducts the 

regulation of foreign trade relations. The purpose of organization is to help to com-

panies, investors and buyers in oversea territories in conducting of successful business 

in the United Kingdom by using of political stability and global leadership position of 

the United Kingdom. 

DIT renders assistance in every direction to the companies wishing to act in the United 

Kingdom. So, wide range of digital instruments and services within support offered 

helps to save time and reduce costs for entrepreneurs wishing to come to the country. 

Also, the organization offers the investment consultations, exchange of opinions, pre-

sentation and promotional services to each investor from family offices up to inde-

pendent wealth funds. Moreover, helps foreign buyers to find the right products and 

services by showing them what national exporters offer to buyers importing products 

from the United Kingdom.  

The following mechanisms are using as direct support to the activity of country ex-

porters by DIT: a) assistance to preparation of export plan; b) finding of export market; 

c) selection of route for market; d) financing of export; e) management of payments 

for export orders; f) support to start a business in abroad; g) support to export proce-

dures and logistics; h) support to service sale in abroad; i) support to management of 
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bribe and corruption risk; j) information about trade barriers; k) maintenance with 

“registration and identification number of economic subjects”. 

Moreover, other organization acting in the condition of joint cooperation with the 

Ministry of International Trade is the UK Export Finance (UKEF). UKEF is the formal 

name of Export Credits Guarantee Department (ECGD). The main mission of UKEF 

is to take measures against ability of exporters in the country to obtain finance and 

insurance from private sector and hereby, against their unsuccessful export activities. 

The Company presents credit and guarantee products to the companies concerning the 

private and state sector belonging to the United Kingdom. So, the organization presents 

attractive financing terms to their buyers for national companies and renders the 

services to provide country exports with export contracts, also presents sufficient terms 

to the companies in financing of turnover capital and contract securities, and provides 

them with services to achieve the fulfillment of export contracts. Also, receives 

payment depending on the size of the export contract to insure against buyer defaults 

that national exporters may meet [17, s.6].  

In Italy, the state support to exporters is based on similar principles as in the most 

developed countries. So, the support is providing by using of purposeful budget allo-

cations considered for payment of discounted interest rate acting within the OECD 

with interest rate of the loan capital market. The Italian Export Credit Agency (SACE), 

Company financing economic cooperation with countries of the Eastern Europe 

(FINEST), Foreign Trade Institute (ICE) and others can be cited as examples as the 

main organization acting in the field of promotion of export by state in Italy. 

SACE is a joint stock company concerning the CDP (Cassa Depositi e Prestiti) group 

and controlled absolutely by CDP. The organization operates with a great synergy to 

support the development of the Italian companies in the world market. SACE Company 

offers unique working model in the Italian landscape aimed at the economic develop-

ment of the country thanks to its integration abilities, synergy of insurance and financial 

services. SIMEST Company, in which 76% of the authorized capital belongs to SACE 

since September 2016, acts as an organization supporting the development of the activity 

of the Italian companies under the law by the way of internationalization from 1991. 

The activity of SACE is regulated under normative acts of the European Union and 

“Arrangement on Officially Supported Export Credits” signed by OECD. Also, SACE 

respects the principles defined by international organization Berne Union that brings 

together export credit companies and agencies to support investment [18]. 

FINEST Company is the financial company and capital supporter taking part actively 

in recognition and assistance to realization of international projects of firms located 

mostly in Italy in the Central and Eastern Europe, the Balkans, Russia, CIS countries 

and the Mediterranean countries since 1991. The Company has allocated 300 million 
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Euro for operations more than 500 in which they also participate in 44 countries on the 

basis of international practice continuing more than 25 years. We must note that, the 

projects in which FINEST participates are worth more than 2 billion Euro [19]. 

Italian Institute for Foreign Trade (ICE) is the governmental organization supporting the 

business development of the Italian companies in abroad and promoting the attraction of 

foreign investments to Italy. ICE, the high motivated and modern dynamic organization 

with wide office network located in abroad, conducts information activity, assistance, 

consulting, improvement and training to small and medium business subjects of Italy. ICE 

acts to confirm the excellence of “Made in Italy” brand over the world by using of the 

most promotion instruments and multi-channel means of communication [20]. 

The financial support for export in Canada is provided by “Export Development 

Canada – EDC” (Export-Credit Agency). Export-Credit Agency of Canada was 

established in 1944 and acts on the basis of Law on “Development of export of Cana-

dian companies”. Though the organization is the organization absolutely concerning 

the state and provides itself financially. 

EDC fulfills the function of insurance of export operations. Moreover, the corporation 

engages in provision of obligations for national companies and provision of infor-

mation (on the basis of commerce) about reliability of foreign supporter. EDC acts as 

official insurer, guarantor, in some times as a source of finance of the Canadian ex-

porters. Assistance more than 1,5 trillion dollars was rendered in export and foreign 

investment activities of the Canadian companies by Agency from 1944 up today. 

The support measures taken for export and investment by EDC are concepted on 3 

directions. Here includes: 1) management of risks; 2) safe financing; 3) increase of 

turnover capital [21]. 

Countries distinguished in financing of export  

It is more than a few decades that, the stimulating measures on the state support for 

export in the world practice and this process is continuing with increasing speed. An 

agreement on general requirements applied to the state support for export made within 

the Organization for Economic Cooperation and Development was adopted in 1992, 

the support rules indicated for all countries being the members of the European Union 

(EU) bear compulsory character after adoption of that agreement.  

The decrease of demand and decrease of export capacity became to a separate problem 

before states in regard to Global financial crisis started in USA in 2009, then spread to 

Europe and felt in all world countries. The growth of competition in global markets in 

such condition made an important necessity the development of measures and means 

supporting the export activity of the companies. 
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The research of features of international exchange shows that, acute decrease of export 

in 2009 on one hand, increase of unpaid risks on the other hand, application of the state 

support to increase of attention to financial instruments to support the export, also the 

state support to export is considered an important step for each state in order to protect 

them from foreign suppliers decreasing the costs and risks of entrepreneurs and con-

ducting an aggressive marketing policy in the world market. In this regard, the growth 

(12% in 2010, 19% in 2011, 2% in 2012) is observed in the capacity of newly insured 

short-term credits since 2009 by insurance credit agencies being the member of Berne 

Union (The International Union of Credit and Investment Insurers). The list of coun-

tries distinguished in issue of insurance payments to the short-term export credits and 

the volume of insurance payments on the countries in 2012 is indicated in Table 1. 

Table 1. Volume of insurance payments on short-term export loans in 2012 

(with million US dollars) [22] 

№ Countries Volume 

1 USA 73,538 

2 Germany 65,958 

3 United Kingdom 50,349 

4 Italy 49,275 

5 France 48,602 

6 China 41,449 

7 Spain 33,517 

8 The Netherlands 31,414 

9 Brazil 28,376 

10 Switzerland 28,281 

 

The analysis conducted show that, almost all governments have taken certain steps to 

stabilize the future development of economy and to increase the efficiency of the 

support systems for export in the condition of crisis and non-stability of the world 

economy as its continuation, it gave an opportunity to the subjects acting in that field 

and to financial institutes to enlarge the list of measures and to modernize them, also 

to attract additional resources for long-term financing to develop the private sector. 

The capacity of medium and long term state financial support for exporters of the 

world countries in 2009-2019 is indicated in Table 2. 

Table 2. The volume of medium-and long-term state financial support to exporters in the world 

(with billion US dollars) 

№ Countries 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 China 51,1 43,0 35,0 45,0 40,6 58,0 51 34,3 36,3 39,1 33,5 

2 USA 17,0 13.0 21.4 31.3 14,5 12,1 5,8 0,2 0,2 0,3 5,3 

3 Germany 12,9 22,5 16,7 15,3 22,6 14,2 15,9 9,7 7,0 12,0 10,5 
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4 France 17,6 17,4 15,9 13,0 9,5 8,3  9,4 6,8 8,9 6,2 

5 India 7,3 9,5 13,0 10,6 5,1 4,5 4,4 6,2 9,7 7,6 7,0 

6 Italy 8,2 5,8 8,0 5,2 5,4 5,9 5,4 10,3 8,9 12,4 11,1 

7 Japan 2,7 4,9 5,9 4,4 2,1 5,6 4,4 1,6 2,0 1,3 3,6 

8 United 

Kingdom 

3,4 4,1 4,2 2,9 3,9 3,0 1,3 3,9 2,1 2,4 6,6 

9 Brazil 6,1 3,5 4,8 2,7 4,1 1,3 4,2 3,0 1,6 2,9 0,3 

10 Canada 2,0 2,6 1,9 1,7 1,9 1,8 2,2 2,1 1,9 1,6 2,0 

Source: The table was prepared by the author on the basis of the reports of the US Export-Import 

Bank to Congress for 2010-2020 [23]. 

As it seems clearly from Table 2, though the developed countries hold a leader position 

in the world in regard to the financial support for export, the People's Republic of 

China takes the first place confidently in that field during the last years. India and 

Brasilia provides a support with financial means to their national exporters at the level 

that can be comparable with developed countries.  

By considering all of these, it shall be noted that, the analysis of the world practice in 

regard to application of support measures export shows that, the support of state for 

export in developed countries is an important part of economic policy for long period. 

Also, this process is realizing by using of wide measures and also means. It can be 

concluded that, as the main reasons of success won by developed countries which are 

the leaders in international trade, their foreign trade policies and also measures applied 

by them for stimulating of export can be noted. 

Conclusion and suggestions 

In general, the positive effects of exports on the national economy are manifested in 

every sector of the national economy, including all economic entities. From this point 

of view, the level of development of states is directly measured by the volume of their 

goods sold in the global market, in other words, by the volume of exports. In this case, 

both developed and poorly developed countries use state export support mechanisms 

in their own way. 

Based on our research we can state that realization of the following suggestions for 

improving economic policies will stimulate the business environment in the country 

and further stimulation of export potential. 

1) As we know, Eximbank's experience is being used to promote exports in 

advanced countries. In Azerbaijan the establishment of such financial institutions by 

the state for providing exporters with profitable banking and credit services, as well as 

insurance services may be a key support measure in this regard. 

2) Lack of expert staff at some firms leads to the firm's inability to benefit from its 

export privileges. Thus, providing training and consulting services within the framework 

UNEC Elmi Xəbərləri, İl 8, Cild 8, iyul-sentyabr, 2020, səh. 40 - 56 

Scientific Reviews in  UNEC, Year 8, Volume 8, July-September, 2020, pp. 40 - 56 



 

55 
 

of state export support, as well as meeting the necessary costs for experts for working 

with exporters within a certain period of time could be effective in this regard. 

3) Preparing forums and dialogues with participation of relevant government agen-

cies and exporters to discuss changes made by the government in the export legislation. 

4) Promotions applied to exports should be displayed not only after the export 

process has taken place, but also before the production and sale process. These 

promotions should: improve the firm's production, quality and standards; stimulate 

branding; meet the requirements for improvement and modernization of goods and 

services; support research and development programs as well as employment policy. 

 

References 

1. IMF, World Economic Outlook, January 28, 2009; 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2009/update/01/ 

2. Central Bank of the Republic of Azerbaijan, Annual Report – 2015; 

https://uploads.cbar.az/assets/67f833ad8804959a6c7b0b217.pdf 

3. Communique No. 2000/1 on Employment Assistance, Official Newspaper 29.01.2000, No. 

23948,p43; 

 http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/23948.pdf 

4. Decree of the President of the Republic of Azerbaijan dated October 5, 2016, No. 1063; 

http://www.e-qanun.az/framework/33825 

5. Communique No. 2010/6 on Support of Foreign Sections, Trademarks and Promoting Activities, 

Official Newspaper, 18.08.2010, No. 27676; 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/08/20100818-15.htm 

6. Order of the Government of the Russian Federation 892- r dated May 10, 2017; 

http://static.government.ru/media/files/vZhuwXPdWkqiRUNkwZRQaV80Y7jrqJe5.pdf 

7. World Trade Organization, Nairobi Package; 

https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc10_e/l980_e.htm 

8. Decree of the President of the Republic of Azerbaijan dated March 1, 2016, No. 811; 

http://www.e-qanun.az/framework/32254 

9. Overview of measures and mechanisms to support the export of agricultural products and food 

products used in the Eurasian Economic Union member states and in the leading exporting 

countires of agricultural products and food products; 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/prom_i_agroprom/dep_agroprom/monitoring/Documen

ts/Обзор%20поддержка%20экспорта.pdf 

10. Customs Statistics of Foreign Trade of the Republic of Azerbaijan, Reporting period: 01.01.2016 - 

31.12.2016; 

 https://customs.gov.az/modules/pdf/pdffolder/29/FILE_82AA10-3D95DC-B6BD16-2BC4C5-

AD9199-C474C7.pdf 

11. Customs Statistics of Foreign Trade of the Republic of Azerbaijan, Reporting period: 01.01.2018 – 

31.12.2018; 

 https://customs.gov.az/modules/pdf/pdffolder/71/FILE_44C1D3-FD03FF-A9A62A-0678E5-

8898EF-88787F.pdf 

12. Research and Development Assistance communique No 98/10, Official Newspaper, November 23, 

1998, No 23513,p 35; 

 http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/23513.pdf 

G. N. Gafarli: Features and directıons of improvement of state support mechanisms for exports in 

the post-crisis period 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2009/update/01/
https://uploads.cbar.az/assets/67f833ad8804959a6c7b0b217.pdf
http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/23948.pdf
http://www.e-qanun.az/framework/33825
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/08/20100818-15.htm
http://static.government.ru/media/files/vZhuwXPdWkqiRUNkwZRQaV80Y7jrqJe5.pdf
https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc10_e/l980_e.htm
http://www.e-qanun.az/framework/32254
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/prom_i_agroprom/dep_agroprom/monitoring/Documents/Обзор%20поддержка%20экспорта.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/prom_i_agroprom/dep_agroprom/monitoring/Documents/Обзор%20поддержка%20экспорта.pdf
https://customs.gov.az/modules/pdf/pdffolder/29/FILE_82AA10-3D95DC-B6BD16-2BC4C5-AD9199-C474C7.pdf
https://customs.gov.az/modules/pdf/pdffolder/29/FILE_82AA10-3D95DC-B6BD16-2BC4C5-AD9199-C474C7.pdf
https://customs.gov.az/modules/pdf/pdffolder/71/FILE_44C1D3-FD03FF-A9A62A-0678E5-8898EF-88787F.pdf
https://customs.gov.az/modules/pdf/pdffolder/71/FILE_44C1D3-FD03FF-A9A62A-0678E5-8898EF-88787F.pdf
http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/23513.pdf


 

56 
 

13. Official website of the Export-Import Bank of the United States (EXIM), About Bank. URL: 

https://www.exim.gov/about  (accessed 12.09.2019); 

14. Belov V.B. (2003) Germaniya: sodeystvie eksportu // Sovremennaya Evropa. – №. 4(16); 

15. Prixodko, S.V. i dr. (2007) Stimulirovanie eksportnoy deyatelnosti v zarubejnix stranax i praktika 

podderjki eksporta v Rossii / S.V. Prixodko, N.P. Volovin, R.M. Entov i dr. — M.: Institut 

ekonomiki perexodnoqo perioda, — S. 159; 

16. Official website of Business France, Business France corporate brochure, EXPORT, INVEST, GO 

GLOBAL... URL:  https://www.businessfrance.fr/Media/PRODUCTION/Qui-Sommes-

Nous/Business-France-Corporate-Brochure.pdf (accessed 02.04.2020); 

17. Export Credits Guarantee Department (UK Export Finance), Annual Report and Accounts 2018-

19, 100 years of innovation; 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/

810203/UKEF_Annual_Report_2018-19.pdf (accessed 06.05.2020) 

18. Official website of SACE, SACE The partner of Italian exporters; 

https://www.sace.it/en/sace?_ga=2.65996013.2126433466.1585344697-1745075316.1585344697 

(accessed 31.03.2020) 

19. Official website of FINEST S.p.A., Services: Core business. URL:  

https://www.finest.it/en/services/core-business (accessed 31.03.2020) 

20. Sito ufficiale, Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese 

italiane (ICE), Chi siamo; 

https://www.ice.it/it/chi-siamo (accessed 14.04.2020) 

21. Official website of Export Development Canada, Solutions;  

https://www.edc.ca/en/solutions.html (accessed 02.04.2020) 

22. Berne Union Statistics. 2008-2013. Berne Union, 2014. 32 p.; 

23. Export-Import Bank of the United States, Report to the U.S. Congress on Global Export Credit 

Competition, June 2020, for the period January 1, 2019 through December 31, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNEC Elmi Xəbərləri, İl 8, Cild 8, iyul-sentyabr, 2020, səh. 40 - 56 

Scientific Reviews in  UNEC, Year 8, Volume 8, July-September, 2020, pp. 40 - 56 

https://www.exim.gov/about
https://www.businessfrance.fr/Media/PRODUCTION/Qui-Sommes-Nous/Business-France-Corporate-Brochure.pdf
https://www.businessfrance.fr/Media/PRODUCTION/Qui-Sommes-Nous/Business-France-Corporate-Brochure.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/810203/UKEF_Annual_Report_2018-19.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/810203/UKEF_Annual_Report_2018-19.pdf
https://www.sace.it/en/sace?_ga=2.65996013.2126433466.1585344697-1745075316.1585344697
https://www.finest.it/en/services/core-business
https://www.ice.it/it/chi-siamo


 

57 
 

MALİYYƏ TƏHLİLİNİN MÜASİR METODİKALARI 

Daxil olub: 16 sentyabr 2020-ci il; 
Qəbul olunub:12 oktyabr 2020-ci il 

Received: 16 September 2020; 

Accepted:12 October 2020 

 

E.C.Zeynallı1 

1Doktorant, assistent, “Mühasibat uçotu və 

audit” kafedrası, ADAU 
1E-mail: elayzeynalli@yahoo.com 

Xülasə 

Tədqiqatın məqsədi maliyyə təhlilində istifadə olunan müasir metodikaların öyrənilməsi 

və bu metodikaların müqayisə edilərək üstün tərəflərinin, çatışmazlıqlarının göstərilmə-

sidir. Bu məqsədlə məqalədə metodologiya və metodika anlayışları aydınlaşdırılmış, 

yerli, rus, qərb və türk alimləri tərəfindən formalaşdırılan təhlil metodikaları tədqiq edil-

mişdir. Tədqiqat işində sistemli yanaşma, elmi abstraksiya, müqayisəli təhlil, məntiqi 

ümumiləşdirmə metodlarından istifadə edilmişdir. Tədqiqatın məhdudiyyəti geniş nə-

zəri-praktik informasiya tələb olunmasıdır. Tədqiqatın praktiki əhəmiyyəti aparılacaq 

müxtəlif məqsədli təhlillərdə tətbiq ediləcək metodikaların təhlilçilər tərəfindən müstə-

qil şəkildə müəyyən edilməsinə və onların nəzəri, metodoloji biliklərinin artırılmasına 

imkan yaratmasıdır. Tədqiqatın elmi yeniliyi maliyyə təhlilinə dar və geniş aspektdən 

yanaşan tədqiqatçıların metodikaları və təhlil istiqamətlərinin vahid kontekstdə sistem-

ləşdirilməsidir. Sonda tədqiqatın nəticəsi kimi müxtəlif metodikalar qiymətləndirilərək 

ölkəmizdə tədqiqi daha uyğun olan metodika təklif olunmuşdur. 

 

Açar sözlər: Metodologiya, metodika, təhlil mərhələləri, təhlil istiqamətləri. 

UOT: 303.7, 657.01; JEL: B49, M49 

 

THE MODERN METHODICS OF FINANCIAL ANALYSIS 

 

E.C. Zeynalli1 
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1E-mail: elayzeynalli@yahoo.com 

 

Summary 

The purpose of the research is to study the modern methodics used in financial analysis 

and to compare these methodics and show their advantages and disadvantages. For this 

purpose, the article clarifies the concepts of methodology and methodic, and analyzes 

the methodics of analysis formed by local, Russian, Western and Turkish scholars. 

Systematic approach, scientific abstraction, comparative analysis, logical genera-

lization methods were used in the research work. The limitation of the research is the 

need for extensive theoretical and practical information. The practical significance of 

the research is that it allows analysts to independently determine the methodics to be 
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applied in the analysis of various purposes and increase their theoretical and metho-

dological knowledge. The scientific novelty of the research is the systematization of 

the methodics and directions of analysis of researchers who approach financial ana-

lysis from a narrow and wide aspect in a single context. In the end, as a result of the 

research, various methodics were evaluated and the methodic that is more suitable for 

research in our country was identified. 

 

Keywords: Methodology, methodic, stages of analysis, directions of analysis. 

UOT: 303.7, 657.01; JEL: B49, M49 

 

СОВРЕМЕННАЯ МЕТОДИКА ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА 

 

Э. Д. Зейналлы1 

1Докторант, ассистент, кафедра “Бухгалтерский учет и аудит”, АГАУ 
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Резюме 

Цель исследования - изучить современные методики, используемые в финансовом 

анализе, а также сравнить эти методики и показать их преимущества и недостатки. 

Для этого в статье уточняются понятия методологии и методики, а также анали-

зируется методика анализа, сформированная местными, российскими, западными 

и турецкими учеными. В работе использованы системный подход, научная 

абстракция, сравнительный анализ, методы логического обобщения. Ограниче-

нием исследования является необходимость обширной теоретической и практи-

ческой информации. Практическая значимость исследования заключается в том, 

что оно позволяет аналитикам самостоятельно определять методику, применяе-

мую при анализе различных целей, и расширять свои теоретические и методоло-

гические знания. Научная новизна исследования заключается в систематизации 

методики и направлений анализа исследователей, которые подходят к финан-

совому анализу с узкой и широкой стороны в едином контексте. В конце в ка-

честве результата были оценены различные методики и определена методика, 

которая больше подходит для исследований в нашей стране. 

 

Ключевые слова: Методология, методика, этапы анализа, направления анализа. 

УДК: 303.7, 657.01; JEL: B49, M49 

Giriş 

Müasir dövrümüzdə müəssisənin effektiv idarə edilməsi və operativ qərarların qəbul 

edilməsi təqdim olunan informasiyaların doğruluğu ilə yanaşı, bu informasiyaların 

düzgün qiymətləndirilməsindən bilavasitə asılıdır. 
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Müəssisənin maliyyə menecmenti ilə bağlı düzgün qərarların alınması üçün isə müxtə-

lif hadisə və proseslərə ayrılıqda yanaşmaq, ona təsir edən amilləri qiymətləndirmək 

və alınan nəticələri doğru şərh etmək, bir sözlə, maliyyə təhlilinin imkanlarından isti-

fadə etmək gərəkdir. Bu prosesin düzgün icrası üçün təhlilçi maliyyə təhlilinin me-

todologiyasını anlamalı, hadisələrin və müəssisənin fəaliyyət xüsusiyyətlərinin tələb-

lərinə uyğun metodikanı təyin etməlidir. 

 

Metodologiya və metodika 

Metodologiya (yunan μεθοδολογία – metod haqqında elm) tədqiqatın ümumi istiqa-

mətini, tədqiqat obyektinə yanaşmanın xüsusiyyətlərini, elmi biliklərin təşkili üsulunu 

müəyyənləşdirir. Metodologiyanın bir-biri ilə əlaqəli üç iyerarxik səviyyəsi - fəlsəfi 

metodologiya, ümumi elmi metodologiya və xüsusi metodologiya fərqlənir [1, s. 23-24]. 

Fəlsəfi metodologiya daha ümumi və ən yüksək səviyyədə fəaliyyət göstərir. Heraklit, 

Platon, Kant, Hegel və s. filosoflar tərəfindən inkişaf etdirilən bu metodologiya – 

dialektikanın qanunları, prinsipləri və kateqoriyaları mühüm əhəmiyyətə malikdir. 

Ümumi elmi metodologiya müxtəlif elmlər tərəfindən hadisələrin öyrənilməsinin me-

tod və prinsiplərinin ümumiləşdirilməsidir. Xüsusi metodologiyaya isə fəlsəfi və 

ümumi elmi metodologiya ilə əlaqəli olan və digər elmlər tərəfindən də istifadə oluna 

bilən xüsusi elmi metodların məcmusudur. 

Maliyyə təhlilinin metodologiyası onun öyrənilməsinin elmi əsasıdır. Nəzəriyyə nöq-

teyi-nəzərindən elmin metodologiyası onun prinsip, forma və metodlarının məcmusu 

kimi öz əksini tapmışdır. 

Metodika (yunanca μεθοδικός – nizamlı) hər hansı bir işin əməli sürətdə icrası üçün 

təlimat, alqoritm və üsulların məcmusu, ciddi ardıcıllıq sistemidir. Maliyyə təhlilində 

metodika prosesin praktiki yerinə yetirilməsi metodlarının məcmusudur və konkret 

istiqamətlər üzrə tətbiq edilir. 

Aydın məsələdir ki, maliyyə təhlili metodikası təhlilin növünə, məqsədinə, müəssi-

sənin fəaliyyət xüsusiyyətlərinə, baş verən hadisələrin təbiətinə və təhlilçinin peşəkar-

lıq səviyyəsinə uyğun olaraq müəyyənləşdirilir.  

Maliyyə təhlilinin predmetinə (dar və geniş mənada maliyyə təhlili yanaşmaları) oldu-

ğu kimi, onun metodikasına da tədqiqatçılar öz elmi fəaliyyətlərinə uyğun olaraq ya-

naşmış, onu müxtəlif mərhələlərə və istiqamətlərə bölmüşdür. Tədqiqatımızda hazırda 

maliyyə təhlilində istifadə olunan bir sıra metodikalara nəzər yetirəcəyik. 

 

A.D.Şeremet, E.V.Neqaşev və R.S.Sayfulin metodikası 

Heç şübhəsiz demək olar ki, təhlildə ən geniş yayılmış metodika A.D.Şeremet, 

E.V.Neqaşev və R.S.Sayfulinə aiddir. Onlar öz əsərlərində təhlilin metodikasını bir-

biri ilə əlaqəli üç hissəyə - maliyyə vəziyyəti, maliyyə nəticələri və maliyyə-təsərrüfat 
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fəaliyyətinin səmərəliyinin təhlilinə ayırırlar [2, s. 8] . Həmçinin təhlilin aşağıdakı üç 

mərhələdə aparılmasını təklif edirlər: 

 təhlilin məqsədinin və həyata keçirilməsinə dair yanaşmanın müəyyən edilməsi; 

 təhlil üçün təqdim olunan məlumatların keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi; 

 təhlil metodlarının müəyyənləşdirilməsi, təhlilin həyata keçirilməsi və nəticələrin 

ümumiləşdirilməsi [3, s. 16]. 

A.D.Şeremet, E.V.Neqaşev və R.S.Sayfulin metodikasına görə təhlil istiqamətləri aşa-

ğıdakı kimi əks etdirilir: 

1 
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 Aktiv və passivlərinin 

strukturunun təhlili 

 Aktivlərin quruluşu və dinamikasının təhlili 

 Aktivlərin formalaşması mənbələrinin quruluşu və 

dinamikasının təhlili 

Likvidlik və ödəmə 

qabiliyyətinin təhlili 

 Likvidlik əmsallarının hesablanması və qiymətləndirilməsi 

 Ödəmə qabiliyyəti əmsallarının hesablanması və 

qiymətləndirilməsi 

Maliyyə sabitliyinin 

təhlili 

 Kapitalın mövcudluğu və adekvatlığının təhlili. 

 Ehtiyatların təhlükəsizliyinin onların yaranma mənbələri 

ilə təhlili. 

 Maliyyə sabitliyi əmsallarının hesablanması və 
qiymətləndirilməsi 

Pul vəsaitləri 

hərəkətinin təhlili 

 Pul vəsaitlərinin hərəkəti strukturunun təhlili 

 Xalis mənfəət və pul axınının əlaqəsinin təhlili 
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Gəlirlərin təhlili 

 Gəlirin quruluşu və dinamikasının təhlili 

 Məhsul istehsalı və satışının həcminin təhlili 

 İstehsal ehtiyatlarının istifadəsinin satışların həcminə 

təsirinin təhlili 

Xərclərin və maya 

dəyərinin təhlili 

 Xərclərin quruluşu və dinamikasının təhlili 

 Maya dəyərinin formalaşmasının təhlili 

 Xərclərin amil təhlili və satışdan mənfəətə təsirinin 

qiymətləndirilməsi 

Maliyyə nəticələrinin 

təhlili 

 Gəlirlərin və xərclərin təhlili 

 Digər gəlir və xərclərin təhlili 

 Mənfəət göstəricilərinin formalaşdırılmasının təhlili 

 Satışdan əldə olunan mənfəətin, vergiyə qədər mənfəətin, 

xalis mənfəətin amil təhlili 

3 
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Aktivlər və kapitalın 

rentabelliyinin təhlili 

 Aktivlər və kapital üzrə rentabelliyin hesablanması 

 Məhsulların rentabelliyin hesablanması 

 Aktivlərin və kapitalın rentabelliyinin amil təhlili 

Aktiv və öhdəliklərin 

dövriyyəsinin təhlili 

 Aktivlərinin dövriyyəsinin təhlili 

 Dövriyyə kapitalının istifadə səmərəliyinin 

qiymətləndirilməsi 

Sxem 1. A.D.Şeremet, E.V.Neqaşev və R.S.Sayfulin metodikasına görə təhlil 

istiqamətləri 
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Tədqiqatçıların özlərinin də qeyd etdikləri kimi, bu metodika ilk növbədə maliyyə he-

sabatlarına əsaslanır və xarici istifadəçilər üçün nəzərdə tutulmuşdur. İdarəetmə məlu-

matlarından istifadə etmək mümkün olduqda, daha dərin təhlil üçün istiqamətlər müəy-

yənləşdirilə bilər. 

Hesab edirik ki, təhlilin bütün istifadəçilərinə yönəlməsi, maliyyə vəziyyəti və maliyyə 

nəticələri haqqında geniş məlumat verməsi və sadə tətbiq alqoritminə malik olması bu 

metodikanın əsas xüsusiyyətlərinə aiddir. Tədqiqatçıların maliyyə təhlilinə “dar” çər-

çivədən yanaşmasını nəzərə alaraq, proqnozlaşdırma, investisiya və riskin qiymətlən-

dirilməsi istiqamətlərinə metodikada yer verilməməsi təbiidir.  

Metodikanın klassik istiqamətlərdə təhlilin həyata keçirilməsi idarəetmə və fəaliyyət 

səmərəliliyinin təhlili üçün kiçik və orta müəssisələr səviyyəsində istifadəsini mümkün 

hesab etmək olar. 

O.V.Yefimova metodikası 

O.V.Yefimova təhlilin aşağıdakı istiqamətlərini müəyyənləşdirib [4, s. 3-4]: 

Sxem 2. O.V.Yefimova metodikasına görə təhlilin istiqamətləri 

Maliyyə təhlilində istifadə olunan digər bir metodika O.V.Yefimova tərəfindən təklif 

olunub. Metodikaya görə maliyyə təhlilinin aparılması aşağıdakı dörd mərhələni əhatə 

etməlidir: 
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 məlumatın ilkin qiymətləndirilməsi. İlkin qiymətləndirmə özündə məlumatın 

etibarlığı, balans göstəricilərinin ümumi qiymətləndirilməsi və təhlilin detallaşdırıl-

ması istiqamətlərini cəmləşdirir; 

 maliyyə əmsallarının hesablanması və nəticələrin şərhi əsasında mövcud ma-

liyyə vəziyyətinin ekspres təhlili; 

 subyektin fəaliyyətinin daxili və xarici məlumatlarla dərin təhlili; 

 qəbul edilmiş qərarlar nəzərə alınmaqla əsas maliyyə göstəricilərinin proqnoz 

təhlili və maliyyə sabitliyinin qiymətləndirilməsi [4, s. 26-29]. 

Metodikanın əsas üstünlüyü perspektiv təhlil istiqamətin olması və informasiya baza-

sının yalnız maliyyə hesabatları ilə məhdudlaşmamasıdır, beləliklə, daha dərin təhlil 

aparılmasına zəmin yaradılır. Bundan əlavə, metodikada maliyyə təhlilinin nəticələ-

rində investisiya və maliyyə qərarları əsaslandırılır, müəssisənin inkişaf məqsədlərinə 

uyğunluq dərəcəsi müəyyənləşdirilir və təşkilatın maliyyə strategiyasının ümumiləş-

dirilmiş qiymətləndirməsi verilir. Əmlak strukturunun və dinamikasının təhlilinə geniş 

yer verilməməsi isə metodikanın zəif cəhəti kimi qeyd olunur. 

Nisbətən daha çoxyönlü və MHBS əsaslı olan bu metodikanın beynəlxalq standartlara 

əsaslanan uçot sistemi olan səhmdar cəmiyyətlər səviyyəsində tətbiqi olduqca müsbət 

səmərə verə bilər. 

V.V.Kovalyov metodikası 

Maliyyə təhlilində istifadə olunan digər bir metodika isə V.V.Kovalyovun təklif etdiyi 

metodikadır. O, maliyyə təhlilini ekspres təhlil və dərin maliyyə təhlilinə bölür. Eks-

pres təhlil maliyyə vəziyyəti haqqında ümumi bir fikir yaradır, dərin maliyyə təhlili 

isə ekspres təhlil prosedurlarını tamamlayır. Metodika ekspres təhlili aşağıdakı üç 

mərhələdə aparmağı təklif edir: 

 hazırlıq - maliyyə hesabatlarının məlumat və rekvizitləri vizual olaraq yoxlanılır; 

 maliyyə hesabatlarına ilkin baxış - hesabatlardakı keyfiyyət dəyişiklikləri, 

fəaliyyət göstəricilərindəki meyillər və izah qeydləri nəzərdən keçirilir;  

 maliyyə hesabatlarının iqtisadi oxunuşu və təhlili - fəaliyyət nəticələrinin və 

maliyyə vəziyyətinin ümumiləşdirilmiş qiymətləndirilməsi aparılır [5, s. 227]. 
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V.V.Kovalyov dərin maliyyə təhlili üzrə aşağıdakı təhlil istiqamətlərini müəyyənləşdirir 

[5, s. 290]: 

Sxem 3. V.V.Kovalyovun metodikasına görə təhlilin istiqamətləri 

Metodikanın əsas xüsusiyyətləri ekspres və dərin təhlili özündə birləşdirməsi, inflya-

siya amilinin təhlilə təsirinin və sektor üzrə göstəricilərin dinamikasının nəzərə alın-

ması, həmçinin proqnoz və beynəlxalq uçot əsaslı modelin qurulmasıdır. Metodikanın 

zəif cəhəti isə tətbiq alqoritminin peşəkarlıq və vaxt tələb etməsidir. 

O.V.Yefimova və V.V.Kovalyovun maliyyə təhlilinin predmetinə “geniş” kontekstdə 

yanaşdığını nəzərə alaraq qeyd etməliyik ki, təklif olunan hər 2 metodika MHBS-ə 

uyğunlaşdırılmış, xarici və daxili mühit amillərinin nəzərdən keçirilməsinə əsaslanan 

innovativ və peşəkarlıq tələb edən metodikalardır. Hesab edirik ki, hər iki metodika 

korporativ idarəetmədə istifadə oluna biləcək qədər detallıdır və maliyyə qərarlarının 

• Maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin ümumi istiqamətinin təsviri

• "Zəif" hesabat maddələrinin müəyyənləşdirilməsi

Sahibkarlıq subyektinin iqtisadi və maliyyə vəziyyətinə ilkin baxış

• Analitik balansın qurulması

• Balansın şaquli və üfüqi təhlili

• Mülkiyyət potensialında keyfiyyət dəyişikliklərinin təhlili

Əmlak potensialının qiymətləndirilməsi

• Likvidliyin və ödəmə qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi

• Maliyyə sabitliyinin qiymətləndirilməsi

Maliyyə potensialının qiymətləndirilməsi

• Cari fəaliyyətlərin səmərəliyinin qiymətləndirilməsi

• Mənfəət və rentabelliyin təhlili

• Qiymətli kağızlar bazarının təhlili

Maliyyə və təsərrüfat fəaliyyətinin səmərəlilyinin qiymətləndirilməsi və 
təhlili

• Uzunmüddətli aktivlərin təhlili və idarə edilməsi

• İnvestisiya qərarlarının analitik əsaslandırılması

• Maliyyə aktivləri ilə bağlı qərarların analitik əsaslandırılması

• Pul vəsaitlərinin təhlili və idarə edilməsi

Aktivlər, kapital və öhdəliklərlə bağlı maliyyə qərarlarının analitik 
əsaslandırılması

• İnflyasiya baxımından təhlilin xüsusiyyətləri

• Qeyri-qənaətbəxş balans quruluşunun proqnozlaşdırılması

• Maliyyə təhlilinin beynəlxalq aspektlərinin qiymətləndirilməsi

Maliyyə təhlilinin xüsusi bölmələri
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qəbul edilməsi prosesində daha yüksək analitikliyə sahibdir. Sözsüz ki, bu metodi-

kaların tətbiqi üçün müəyyən bir peşəkarlıq səviyyəsi də tələb olunur. 

S.İ.Krılov metodikası 

Zənnimizcə, maliyyə təhlilində təqdirəlayiq digər bir metodika S.İ.Krılova məxsusdur. 

Metodikaya görə təhlil dörd mərhələdə həyata keçirilməlidir: 

 Ekspres maliyyə təhlili; 

 Dərin maliyyə təhlili; 

 Maliyyə nəticələrinin və maliyyə vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına yönəlmiş tövsi-

yələrin hazırlanmasına daxil olan maliyyə təhlili nəticələrinin yekunlaşdırılması; 

 Maliyyə nəticələrinin və maliyyə vəziyyətinin proqnozlaşdırılması [6, s. 7]. 

S.İ.Krılov metodikasına görə təhlilin aşağıdakı istiqamətləri var [6, s. 8-9]: 

Sxem 4. S.İ.Krılov metodikasına görə təhlilin istiqamətləri 

Sadə alqoritmin olması, konsolidə edilmiş və seqment hesabatların təhlilinə ayrıca 

yanaşma, müflisləşmə ehtimalının qiymətləndirilməsi metodikanın əsas üstünlüyüdür.  

Hesab edirik ki, müəllifin metodikası müəyyən mənada Yefimova və Kovalyov meto-

dikalarının modifikasiya edilmiş məcmusudur. 

Metodika mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri tərəfindən istifadə oluna biləcək 

universal xüsusiyyətlərə malikdir. Mikro və kiçik müəssisələrdə daha sadələşdirilmiş ver-

siyasının (maliyyə vəziyyətinin və maliyyə nəticələrinin təhlili) tətbiqi faydalı olacaqdır. 

• Əmlak vəziyyətinin təhlili

• Maliyyə sabitliyinin təhlili

• Ödəmə qabiliyyəti və likvidliyin təhlili

• İşgüzar fəaliyyətin təhlili

• Maliyyə vəziyyətinin reytinq qiymətləndirilməsi

• Maliyyə müflisləşməsinin qiymətləndirilməsi

• Maliyyə vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün ehtiyatların müəyyənləşdirilməsi

Təşkilatın maliyyə vəziyyətinin təhlili

• Vergidən əvvəl mənfəətin, satışdan mənfəətin təhlili

• Digər fəaliyyətlərdən mənfəətin təhlili

• Xalis mənfəətin və ümumi maliyyə nəticənin təhlili

• Maliyyə nəticələrini yaxşılaşdırmaq üçün ehtiyatların müəyyənləşdirilməsi

Təşkilatın maliyyə nəticələrinin təhlili

• İnflyasiya şəraitində maliyyə təhlili

• Konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarının təhlili

• Seqment hesabatının təhlili

• BMHS-a keçid kontekstində maliyyə təhlili

• Proqnoz maliyyə təhlili

Maliyyə təhlilinin xüsusi bölmələri
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Y.Əhmədov metodikası 

Yerli alimlərimizdən Y.Əhmədov tərəfindən hazırlanmış metodika da təhlil üçün əl-

verişlidir. Tədqiqatçı maliyyə təhlilinin aparılması metodikası aşağıdakı mərhələlərini 

müəyyənləşdirmişdir: 

1. Təhlilin məqsəd və vəzifələrinin formalaşdırılması; 

2. Təhlil obyektlərinin seçilməsi; 

3. Hər bir obyekt üzrə tədqiqat üsullarının təsviri; 

4. Təhlilin əsasında məlumat mənbələrinin seçilməsi; 

5. Təhlilin prosedur ardıcıllığı, müddət, vəzifə bölgüsü və s. müəyyənləşdirilməsi; 

6. Təhlil prosesinin həyata keçirilməsi; 

7. Təhlilin nəticələrinin yekunlaşdırılması və müvafiq istifadəçilərə təqdim edilməsi 

[7, s. 34-35]. 

Y.Əhmədovun metodikası təhlilə daha sistemli yanaşma tələb edir və nisbətən daha 

elmi biliklərə əsaslanan tətbiq alqoritminə malikdir. Metodikanın təhlil istiqamətləri 

isə S.İ.Krılov metodikasının istiqamətləri ilə oxşardır. Məhz buna görə bu metodika 

da milli iqtisadi xüsusiyyətlər kontekstində çıxış edərək mikro, kiçik və orta 

sahibkarlıq subyektləri tərəfindən tətbiq olunacaq faydalı bir metodikadır. 

S.Müslümov və R.Kərimov metodikası 

Maliyyə təhlilinin metodikası barədə S.Müslümov və R.Kazımovun da fikirləri əhə-

miyyətlidir. Tədqiqatçılar təhlilin keyfiyyətini bilavasitə onun metodikası ilə əlaqələn-

dirsələr də, maliyyə təhlilinə dair ümumi metodika yox, konkret istiqamətlər üzrə - 

iqtisadi subyektin maliyyə vəziyyətinin reytinq qiymətləndirilməsi və ekspres təhlil 

üzrə metodikaları təklif etmişlər. Təklif olunan ekspres təhlil metodikası əvvəlki meto-

dikalara bənzərdir. Reytinq qiymətləndirilməsi isə aşağıdakı 4 mərhələdə aparılır: 

 İnformasiyaların toplanması və işlənməsi; 

 Göstəricilər sisteminin müəyyənləşdirilməsi və təsnifləşdirilməsi; 

 Yekun göstəricilərin hesablanması; 

 Reytinqə görə təsnifləşdirmə [8, s. 101]. 

Tədqiqatçıların metodikasında aşağıdakı təhlil istiqamətləri fərqləndirilir: 

E.C.Zeynallı: Maliyyə təhlilinin müasir metodikaları 
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Sxem 5. S.Müslümov və R.Kərimov metodikasına görə təhlilin istiqamətləri 

Metodika dərin elmi biliklərə söykənir və böyük həcmli analitik informasiyaların 

işlənməsi zərurətini ortaya qoyur. Bu isə metodikanın əlçatanlığını məhdudlaşdırır.   

• Mühasibat balansının iqtisadi oxunuşu və balansın valyutasının ümumi təhlili

Müəssisənin maliyyə vəziyyətinin ümumi qiymətləndiriməsi

• Müəssisənin maliyyə sabitliyinin göstəricilər sistemi və onların analitik qiymətləndirilməsi

• Xüsusi kapitalın artırılması - müəssisənin maliyyə sabitliyinin yaxşılaşdırılmasının təhlili

• Müəssisənin maliyyə vəziyyətinin qısamüddətli proqnozlaşdırılması

Müəssisənin maliyyə sabitliyinin təhlili

• Balansın likvidliyinin təhlili 

• Müəssisənin ödəmə qabiliyyətinin təhlili 

• Müəssisənin reytinqinin qiymətləndirilməsi 

• Müəssisənin müflisləşməsi ehtimalının analitik qiymətləndirilməsi

Müəssisənin ödəmə qabiliyyətinin təhlili

• Müəssisənin işgüzar fəallığının təhlili 

• Dövriyyə kapitalından istifadənin təhlili 

• Xüsusi və borc kapitalından istifadənin səmərəliyinin təhlili 

• İstehsal-maliyyə levericinin təhlili

Kapitaldan istifadənin səmərəliyinin və intensivliyinin təhlili 

• Əməliyyat (balans) mənfəətinin tərkibi və dinamikasının təhlili 

• Məhsul (iş, xidmət) satışından mənfəətin, vergi tutulan mənfəətin və mənfəətdən vergilərin təhlili

• Xalis mənfəətin formalaşması və istifadəsinin təhlili

• Rentabelliyin göstəricilər sistemi və onların amilli təhlili 

• Mənfəət və rentabelliyin artırılması ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi 

• Müəssisənin divident siyasətinin təhlili

Müəssisənin maliyyə nəticələrinin təhlili

• Satışın həcmi, maya dəyəri və mənfəət göstəriciləri arasında funksional əlaqənin təhlili 

• İstehsalın zərərsizlik səviyyəsinin təhlili 

• Məhsulun maya dəyərindən aşağı satış qiyməti ilə əlavə sifarişlərin qəbul edilməsi haqqında 
qərarın analitik qiymətləndirilməsi

• Yeni məhsul üzrə qiymət variantlarının əsaslandırılması

• Əmtəəlik məhsulun strukturunun əsaslandırılması

• İstismar dövründə şərti-sabit xərclərin örtülməsi variantlarının təhlili 

• İstehsal gücünün artırılması haqqında qərarın əsaslandırılması 

• "İstehsal etmək və ya satın almaq" qərarının əsaslandırılması 

Marjinal təhlil əsasında biznesdə idarəetmə qərarlarının əsaslandırılması

• Mühasibat uçotu və hesabatının beynəlxalq standartları şəraitində mənfəət və rentabelliyin təhlili

• Qiymətli kağızlarla əməliyyatların təhlili

• Sahibkarlıq riskinin təhlili

• İnflyasiyanın maliyyə xarakterli qərarların qəbul olunmasına təsiri

Maliyyə təhlilinin xüsusi bölmələri
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Hesab edirik ki, metodikanın kompleks xüsusiyyətlərini, böyük təhlil bilikləri tələb 

etməsini və daxili maliyyə təhlilində dərin təhlilin aparılmasını tələb etməsi bu meto-

dikanın korporativ idarəetmə sisteminə malik olan holdinq və müəssisələrdə tətbiq 

edilməsi zərurətini ortaya qoyur. 

C.M.Valen metodikası 

Qərb mənbələrində maliyyə təhlilinin metodikası haqqında fikirlərdən biri Ceyms 

Valen və həmkarlarına məxsusdur. Onların təklif etdiyi metodika aşağıdakı kimidir: 

1. Sənayedə iqtisadi xarakteristikaların və rəqabət dinamikasının müəyyənləşdi-

rilməsi; 

2. Şirkət strategiyalarının müəyyənləşdirilməsi; 

3. Maliyyə hesabatlarının keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi; 

4. Rentabelliyin və riskin təhlili; 

5. Gələcək maliyyə vəziyyətinin proqnozlaşdırılması; 

6. Şirkətin investisiya dəyərləndirilməsi [9, s. 3]. 

Hesab edirik ki, təklif olunan metodika investisiya istiqamətli təhlilin həyata keçiril-

məsi üçün digər metodikalara nisbətən daha münasibdir və əsas məqsədi qiymətli 

kağızlara yatırımlar barədə qərar qəbul etməyə yardımçı olmaqdır. Məhz buna görə 

də, maliyyə bazarlarının inkişaf etdiyi ölkələrdə tətbiqi daha məqsədəuyğundur. 

Əsasən inkişaf etmiş bazar iqtisadiyyatı ölkələrində tətbiq olunan metodika ölkəmizdə 

mühasibat uçotu sistemini MHBS əsasında quran, maliyyə bazarlarında aktiv iştirak 

edən, investisiya xarakterli əməliyyatlar həyata keçirən, beynəlxalq miqyasda fəaliy-

yət göstərən müəssisələr üçün tətbiqi səmərəli olacaqdır. 

S.H.Penman metodikası 

Qərb mənbələrində təklif olunan digər bir metodika S.H.Penmana aiddir. O, aşağıdakı 

maliyyə təhlili metodikasını təklif etmişdir: 

1. Maliyyə təhlilinin məqsədi və məzmununun müəyyənləşdirilməsi; 

2. Müxtəlif mənbələrdən təhlil üçün lazım olan məlumatların toplanması; 

3. Toplanan məlumatların sadə çeşidləmə və məlumatların şaquli, üfüqi və trend təh-

lilinin aparılması; 

4. Emal olunmuş məlumatlar əsasında təhlilin aparılması və nəticələrin şərh edilməsi; 

5. Aparılan təhlillərdən irəli gələn nəticələr fonunda tövsiyələrin hazırlanması; 

6. Təhlil prosesinin təkrarlanması və ehtiyac olduqda nəticə-tövsiyələrin yenilən-

məsi [10, s. 321]. 

Metodikaya əsasən təhlilin əsas istiqamətləri aşağıdakı kimidir [10, s.17]: 

E.C.Zeynallı: Maliyyə təhlilinin müasir metodikaları 
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Sxem 6. S.H.Penman metodikasına görə təhlilin istiqamətləri 

Fikrimizcə, metodika mahiyyət etibarı ilə ilkin və dərin təhlilin təcəssümünə əsaslanır. 

Dinamik biznes fəaliyyəti ilə əlaqədar cari məlumatlar əsasında təhlilin periodik olaraq 

yenilənməsi metodikanın əsas üstünlüyüdür. Maliyyə bazarında fəaliyyətin, kredit və 

kapital riskinin təhlilini nəzərdə tutan metodika maliyyə bazarları inkişaf etmiş 

ölkələrdə tətbiq olunur. 

Türk iqtisadi ədəbiyyatında maliyyə hesabatlarına əsaslanan xarici maliyyə təhlili üs-

tünlük təşkil etdiyi üçün istər Ö.Akgüc, istərsə də İ.Lazol və A.Çabuk maliyyə təh-

lilinin aparılması üçün metodika müəyyənləşdirməmişlər. Hər üç alim təhlilin istiqa-

mətlərini maliyyə hesabatlarına uyğun olaraq təyin edərək, inflyasiyanın maliyyə təh-

lilinə təsirinin qiymətləndirilməsini ayrıca istiqamət olaraq qeyd etmişlər [11, s. 290]. 

 

Nəticə 

Tədqiqatımızda qeyd etdiyimiz bütün metodikalar maliyyə təhlilinin həyata keçiril-

məsi üçün olduqca əhəmiyyətli və etibarlı vasitələrdir. Hesab edirik ki, bu metodika-

ların mütləq əksəriyyəti ölkəmizdə hazırkı şəraitdə birbaşa tətbiq olunması maliyyə 

təhlilindən gözlənilən nəticənin əldə olunmasına müsbət təsir etməyəcək, maliyyə təh-

lilinin inkişafına təkan verməyəcəkdir. 

Rus alimləri tərəfindən formalaşdırlan metodikalarda müəssisənin idarəetmə prosesində 

maliyyə xarakterli məlumatların əldə olunmasına yönəlmiş dövriyyənin, xərclərin, eləcə 

də maya dəyərinin təhlili nəzərə alınsa da, Qərb tədqiqatçıları tərəfindən formalaşdırılan 

• Maliyyə hesabatlarının ümumi qiymətləndirilməsi

• Səhmdarların kapitalı hesabatının təhlili

• Balans hesabatı və gəlirlər haqqında hesabatın təhlili

• Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatın təhlili

• Rentabelliyin təhlili

• İnkişaf və davamlı qazancın təhlili

Maliyyə hesabatlarının təhlili

• Əməliyyatların dəyərləndirilməsi,  səhmin katirovka və qiymət/mənfəət əmsallarının 
qiymətləndirilməsi

• Maliyyə hesabatları üzrə ilkin  - sadə proqnozlaşdırma və sadə qiymətləndirmə

• Tam proqnozlaşdırma, qiymətləndirmə və biznes strategiyasının təhlili

Proqnozlaşdırma və qiymətləndirmə təhlili

• Maliyyə hesabatlarının keyfiyyətinin təhlili

• Mühasibat dəyərlərinin təhlili

Uçot informasiyalarının təhlili və dəyərləndirmə

• Kapital riskinin təhlili

• Kredit riskinin təhlili

Riskin təhlili
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metodikalar maliyyə resurslarına olan tələbat və kapital bazarlarının da inkişafının təsiri 

ilə daha çox investisiya və kredit xarakterli təhlillərin aparılmasına yönəlmiş riskin və 

şirkətin dəyərinin təhlilini nəzərdə tutur. Yerli iqtisadçı alimlərimiz tərəfindən formalaş-

dırılan metodikalar isə hər iki yanaşmanın xüsusiyyətlərini özündə daşıyır. 

Əksər metodikaların tətbiq alqoritmlərinin professional yanaşma tələb etməsi (real 

sektorda fəaliyyət göstərən müəssisələrdə bu fəaliyyəti həyata keçirən mütəxəssislərin 

sayı olduqca azdır) və Azərbaycanda maliyyə təhlilinin maliyyə (bank və sığorta) sek-

torunda istisna olmaqla, digər sahələrdə “iqtisadi həyat”ın aktiv üzvü olmaması bizə 

daha optimal, tətbiqi sadə olan və hamılıqla anlaşıla biləcək maliyyə təhlili metodi-

kasının tətbiqi zərurətini bir daha xatırladır. 

Ölkəmizdə fəaliyyət göstərən iqtisadi subyektlərin fəaliyyət xüsusiyyətlərini, müha-

sibat uçotunun təşkili vəziyyətini, maliyyə hesabatlarının tərtibat və təqdimatı, müəssi-

sələrdə müvafiq mütəxəssislərin azlığı kimi məsələləri nəzərə alsaq, fikrimizcə, maliy-

yə təhlilində təklif etdiyimiz aşağıdakı metodikanın tətbiqi daha səmərəli nəticə verə 

və əksər müəssisələr tərəfindən rahatlıqla tətbiq oluna bilər: 

1. Təhlilin təşkili aspektlərinin ( məqsəd, vəzifə və obyektin) təyini; 

2. Təhlilin metod və informasiya bazasının seçilməsi; 

3. Təhlil üçün yararlı informasiyaların toplanması və etibarlığının qiymətləndirilməsi; 

4. Analitik cədvəllərin hazırlanması və metodlardan istifadə etməklə təhlilin aparılması; 

5. Əldə olunmuş göstəricilər əsasında meyillərin müəyyənləşdirilməsi, müəssisə-

daxili (keçmiş dövr, normativ, plan) və xarici (digər müəssisə və sektor) məlumat-

ları ilə müqayisəsi; 

6. Nəticələrin yekunlaşdırılması və tövsiyələrin hazırlanması; 

7. Analitik nəticələrə əsaslanaraq müəssisənin proqnozunun hazırlanması. 

Təklif olunan metodikanın sadə alqoritmə malik olması, informasiyaların etibarlığının 

təyin edilməsi və gələcək fəaliyyətə dair proqnozların verilməsini onun əsas üstünlük-

ləri kimi qiymətləndirmək olar. Həmçinin analitik cədvəllərin istifadəsi təhlil prosesini 

daha da sadələşdirmiş olacaq, milli iqtisadiyyatın bütün sahələrində fəaliyyət göstərən 

müəssisələrin sahə xüsusiyyətlərini neytrallaşdırmaqla vahid yanaşmanı təmin edəcək-

dir. Beləliklə, müəssisələrdə təhlil üçün əlavə resurs istifadəsi problemi həll olunacaq 

və iqtisadi qərar vermənin analitik keyfiyyət təminatı daha da yüksələcəkdir, mikro, 

kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərində istifadə olunacaq  bir vasitəyə çevriləcəkdir. 
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Xülasə 

Məqalədə qeyd edilir ki, əmək resurslarının beynəlxalq mobilliyinə dair metodoloji 

yanaşmaları təhlil edib, bu sahədə istifadə edilən mexanizmləri dəqiqləşdirmək gərək-

dir. Məqalədə qarşıya qoyulan əsas vəzifələrdən biri əmək resurslarının beynəlxalq 

mobilliyinə dair müxtəlif metodoloji yanaşmaları təhlil edərək, tənzimləmə vasitələ-

rini açıqlamaq, təhlil edərək sistemləşdirməkdən ibarətdir. 

Digər vəzifə isə əmək resurslarının beynəlxalq mobilliyinin qiymətləndirilməsi göstə-

ricilərini müəyyən etməkdir. Məqalədə müəllif tərəfindən əmək resurslarının bey-

nəlxalq mobilliyinin qiymətləndirilməsi göstəricilərinin xüsusiyyətləri şərh edilmiş-

dir. Məqalədə təhlil və qruplaşdırma metodundan istifadə olunmuşdur. Tədqiqatda 

əmək resurslarının beynəlxalq mobilliyinin tənzimlənməsində məhdudiyyətlər və gü-

zəştlər verilməklə Azərbaycanda həyata keçirilən tənzimləmə mexanizmləri açıqlan-

mışdır. Tədqiqat nəticəsində metodologiya və göstəricilər təhlil edilərək ümumiləş-

dirmə aparılmışdır. 

Acar sözlər: Əmək ehtiyatı, əmək resurslarının mobilliyi, miqrasiya, metod, tənzimləmə. 

ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL BASES OF 

REGULATION OF INTERNATIONAL LABOR MOBILITY AND 

INDICATORS FOR ASSESSING THE IMPACT OF LABOR MIGRATION 

ON THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE COUNTRY 

E. İ. Huseynova1 

1PhD student, İnstitute for scientific research on economic reforms 
1elnuraziyali@gmail.com 

Abstract 

The purpose of the study is to analyze methodological approaches to the international 

mobility of labor resources and to clarify the mechanisms used in this area. Research 

and grouping methods are used in the research. In the research work, various metho-

dological approaches to the international mobility of labor resources were analyzed, 
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the means of purification were explained, analyzed and systematized. Also, indicators 

for assessing the international mobility of labor resources were identified, the features 

of the indicators for assessing the international mobility of labor resources were 

commented. The limitation of the study is that it requires more statistical information. 

As a result of the study, there are no restrictions or concessions in the regulation of 

international labor mobility. Regulatory mechanisms implemented in Azerbaijan have 

been announced. The practical significance of the research is the analysis and gene-

ralization of the methodology and indicators and the possibility of using the indicators. 

Keywords: Labor force, labor mobility, migration, method, regulation. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ МОБИЛЬНОСТИ РАБОЧЕЙ 

СИЛЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ 

НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ 

Э. И. Гусейнова1 

1Докторант, Научно-исследовательский институт экономических реформ 
1elnuraziyali@gmail.com 

Резюме 

Цель исследования - проанализировать методологические подходы к между-

народной мобильности трудовых ресурсов и уточнить механизмы их исполь-

зования в этой области. Одной из основных задач, поставленных в этом исследо-

вании является анализ различных методологических подходов к международ-

ной мобильности рабочей силы, выявление и систематизация  средств ее регу-

лирования. Другой задачей является также выявление показателей оценки 

международной мобильности трудовых ресурсов, разъяснение особенностей 

показателей оценки международной мобильности трудовых ресурсов. В иссле-

довании использованы методы анализа и группировки. Ограничением исследо-

вания является необходимость наличия более широкой статистической инфор-

мации. В результате исследования выявлены механизмы регулирования между-

народной мобильности трудовых ресурсов в Азербайджане, с учетом ограни-

чений и льгот. Практическая значимость исследования заключается в обобще-

нии путем анализа методологии и индикаторов, и демонстрации возможностей 

использования индикаторов. 

Ключевые слова: Трудовые резервы, мобилизация трудовых ресурсов, миграция, 

методы, регулирование. 
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Giriş 

Həm qəbul edən, həm də ixrac edən ölkələrin iqtisadiyyatına təsirinin birmənalı qiy-

mətləndirilmədiyinə baxmayaraq, əmək resurslarının miqrasiyası və mobilliyinin sü-

rətlənməsi tendensiyası dünya üzrə artmaqdadır və ölkələrin əmək bazarına təsir edir. 

İntensiv şəkildə davam edən əmək resurslarının miqrasiyası və mobilliyi ölkələrin iq-

tisadi, siyasi, sosial, demoqrafik və mədəni inkişafının aparıcı amilinə çevrilir. Dünya 

səviyyəsində nəinki konkret ölkələr, hətta regionlar iş yerlərinin, “ağılların” əldə edil-

məsi üçün beynəlxalq rəqabətə qoşulmaqla bu prosesi strateji hədəfə çevirib. Əmək 

resurslarının beynəlxalq mobilliyi prosesindən udan və uduzan tərəflərin olması halı 

ölkə səviyyəsində bu problemə daha həssas yanaşmanı tələb edir. Xarici işçi qüvvəsi 

ölkənin əmək qabiliyyətli əhalisinin tərkibində əhəmiyyətli çəkiyə malik olmadıqda, 

konkret əmək bazarına onun cəlb edilməsi ilə bağlı qərarın qəbulunda xüsusi ixtisaslı, 

peşəli xarici işçi qüvvəsinin cəlb edilməsində selektiv seçimin mövcudluğu iqtisadi 

səmərənin əldə edilməsi, əməyin məhsuldarlığının yüksəldilməsi baxımından mühüm 

rol oynayır. Əmək şərtləri və şəraitinin beynəlxalq standartları, işçi qüvvəsinin cəlbi 

müqavilələri təkmilləşdirilir. Yeni yanaşmalar və tələblər bir sıra normativ-hüquqi 

aktların qəbulunu və yenilənməsini zəruri edir. 

Əmək resurslarının beynəlxalq mobilliyinin tədqiqat metodologiyası 

Əmək resurslarının beynəlxalq mobilliyinin tədqiqat metodologiyasına bir sıra nəzə-

riyyələr təsir etmişdir. Belə ki, ingilis alimi Ernest Georg Ravenşteynin əmək resurs-

ları miqrasiyası ilə bağlı təklif etdiyi 11 qanun əhəmiyyətli həcmli əmək resurslarının 

axınlarının hərəkəti və uyğunlaşmasını anlamaq və sistemləşdirmək üçün klassik nə-

zəriyyədə ilk cəhd idi [5; 14; 21]. Onlar qeyd etmişlər ki: 

1. Miqrasiyanın əksəriyyəti qısa məsafələrdə həyata keçirilir. 

2. Miqrasiya tədricən, addım-addım baş verir. 

3. Uzun məsafəli miqrasiya əsasən böyük ticarət və sənaye mərkəzlərinə yönəlir. 

4. Hər bir miqrasiya axınına uyğun əks axın var. 

5. Şəhər sakinləri miqrasiya məsələsinə daha az meyillidir. 

6. Qadınlar daxili miqrasiyada, kişilər isə beynəlxalq miqrasiyalarda daha fəaldırlar. 

7. Miqrantların əksəriyyəti tək adamlardır, ailələr nadir hallarda vətənlərindən kəna-

ra miqrasiya edirlər. 

8. Böyük şəhərlərin böyüməsi, təbii artımdan daha çox əhalinin miqrasiyası ilə 

əlaqədardır. 

9. Miqrasiya miqyası sənayenin və ticarətin, xüsusilə də nəqliyyatın inkişafı ilə artır. 

10. Kənd yerlərindən miqrantların əksəriyyəti böyük sənaye və ticarət mərkəzlərinə 

yönəlir. 

11. Miqrasiyanın iqtisadi səbəbləri üstünlük kəsb edir. 
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Lakin gördüyümüz kimi, bu qanunların heç də hamısı günün tələblərinə cavab vermir 

və reallığa uyğun gəlmir. 

Digər tədqiqatçı alim Samuel Stouffer miqrasiya axınlarına mane olan yerdəyişmə 

xərcləri, qanunvericilik, məlumatın olmaması və digər amilləri qeyd edərək bildirir ki, 

hərəkət edən insanların sayı perspektivlərin (onlar üçün yaradılan imkanların) sayı ilə 

düz və maneə (müdaxilə olunma) halların sayı ilə tərs mütənasibdir [14; 22]. 

Corc K.Zipf miqrasiyanın cazibə modelini nəşr etdirərək qeyd edir ki, "ən az səy 

prinsipi"nə görə seçim olarsa, insanlar ən az müqavimət və xərc tələb edən davranışı 

seçirlər [28; 22]. 

Qeyd etməliyik ki, hər iki müəllifin - Stouffer və Zipfin işləri müasir miqrasiya təd-

qiqatlarında mühüm rol oynayan riyazi modelləşdirmə metodlarının inkişafına zəmin 

yaratdı. 

Everett S.Li 1966-cı ildə "Miqrasiya nəzəriyyəsi" məqaləsində miqrasiya fəaliyyətinə 

təsir edən müxtəlif amilləri araşdıraraq onları əmək resurslarının mobilliyinin aktivləş-

məsinə (cəlbedici) və bu proseslərə mane olan (itələyən) amillərə ayırmışdır [16]. 

Müəllif bu iqtisadi amilləri cəlbedici hesab edir: 

 iqtisadi inkişaf səviyyəsi və əməkhaqqı, 

 immiqrantlar üçün əmək bazarının əlçatanlığı, 

 iqtisadiyyatın qeyri-rəsmi sektoruna sərbəst giriş. 

Məhdudlaşdıırıcı amillərin tərkibi daha müxtəlifdir və bunlara E.Li aşağıdakıları 

daxil edir:  

 iqtisadi (aşağı əməkhaqqı, yüksək işsizlik, yoxsulluq, donor ölkələrdə yüksək vergi); 

 sosial (səhiyyə və təhsilə çıxışda məhdudiyyət, ayrıseçkilik);  

 siyasi (siyasi və dini səbəblərə görə təqib, inqilab və müharibə, daxili münaqişələr).  

Bundan əlavə, müəllif miqrantın gedəcəyi məsafədən asılı olaraq nəqliyyat xərcləri 

kimi aralıq amillərin də nəzərə alınmalı olduğunu diqqətə çatdırır.  

Əlbəttə ki, belə bir qiymətləndirmə rasional mülahizələr əsasında formalaşır, lakin 

irrasional və emosional davranış amilləri prosesə təsir edir və bu nəzərə alınmalıdır. 

E.Li nəzəriyyəsinin digər bir məhdudiyyəti "müdaxilə maneələri"nin kəmiyyətlə 

ölçülə bilən empirik indikator göstəricilər sisteminə çevrilməsində çətinliyin olması-

dır. Buna baxmayaraq, bu model miqrasiya proseslərinin araşdırılmasında geniş istifa-

də olunur. 

Daha sonralar Villyam Artur Levisin tədqiqatında əmək bazarında ifrat əmək təklifi 

şəraitində biznes üçün əmək təklif və tələbinin mikroiqtisadi prinsiplərinin əsas olduğu 

qeyd edilir [17]. 

Miqrasiyanı qlobal miqyasda təhlil edən V.Zelinski, tədqiqatlarını ayrı-ayrı ölkələrin 

meyilləri əsasında qurur. Onun "mobil keçid konsepsiyası" tarixi yanaşma ilə yanaşı, 
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ərazi mobilliyi ilə əlaqələndirilən demoqrafik, sosial-iqtisadi amilləri də əhatə edir. 

Üstəlik, onun yanaşmasında qloballaşma proseslərinə daha çox diqqət yetirilir [27]. 

Lakin bu tədqiqatda son onilliklərdə son dərəcə güclənən qloballaşma proseslərinin 

miqrasiya axınlarının dinamikasına yüksək təsiri təhlil edilmir. 

Mikro səviyyədə təhlillərin əsasını əmək resurslarını təklif edən donor və qəbul edən 

ölkələrdə əməkhaqqı səviyyəsinin təhlili təşkil edir. Bu əsasda Todoro - Harris mode-

lini də qeyd etmək olar. Qadınların əməyini və mobilliyini, kənddən şəhərə əmək re-

surslarının axınının təhlili verilən bu modeldə qərarların qəbuluna təsir edən mənfi və 

müsbət halları hər miqrant mövqeyindən təhlil edilir [15]. 

Miqrasiyanın makroiqtisadi asılılıqlar və beynəlxalq səviyyə baxımından izah edən ilk 

nəzəriyyələrdən biri də M.Piore tərəfindən verilir və bu, seqmentləşdirilmiş (ikiqat) 

əmək bazarı nəzəriyyəsidir. Bu yanaşmanın mahiyyəti ondan ibarətdir ki, işçilərə olan 

tələb müasir 4 fundamental xüsusiyyət (struktur inflyasiya, motivasiya problemləri, 

iqtisadi dualizm və işçi qüvvəsi demoqrafiyası) ilə əlaqəli olub, inkişaf etmiş sənaye-

ləşmiş ölkələrin ehtiyacları ilə müəyyən edilir [20]. 

İ.Vallersteinin “ümumdünya miqrasiya sistemlərinin nəzəriyyəsi” [26] ölkələrin inkişaf 

baxımından müxtəlif qruplara: mərkəzi, yarı periferik, periferik və təcrid olunmuşlara 

bölünməsinə əsaslanır. Bu nəzəriyyəyə görə qloballaşmanın intensivləşməsi və ucuz işçi 

qüvvəsi ilə maraqlanan transmilli korporasiyalar tərəfindən stimullaşdırıcı tədbirlər nə-

ticəsində işsizlərin periferik ölkələrdən mərkəzi ölkələrə axışması baş verir. 

Beləliklə, əmək resurslarının beynəlxalq mobilliyi proseslərinin metodoloji əsaslarını 

təyin etməyə kömək edən müxtəlif nəzəri yanaşmaları [8;11] təhlil edərək aşağıdakı 

kimi qruplaşdıra bilərik. 

Cədvəl 1. Əmək resurslarının beynəlxalq mobilliyi proseslərinin metodoloji əsaslarına müxtəlif 

elmi yanaşmalar 

Nəzəriyyələr Problemə yanaşma 

Merkantilizm (T.Men, 

J.B.Colbert) 

Dövlət üçün rifahın mənbəyi əhali artımıdır, buna görə işçi qüvvəsi, xü-

susən sənətkarlar üçün ölkəyə giriş imkanı artırılır və çıxış isə qadağan 

edilir. Ölkə daxilində işçilərin sayının artması daha çox əmtəə istehsalına, 

əmək xərclərini azaltmağa imkan verir ki, bu da mənfəət normasını artırır 

Klassik siyasi iqtisad 

məktəbi (A.Smit, D. 

Ricardo, D.Mil, 

D.Stuart və başqaları) 

Bazar qüvvələrinin təsiri altında beynəlxalq işçi qüvvəsinin sərbəst hərə-

kəti (kapital və mallarla birlikdə) ən çox ehtiyac duyulduğu sahələrə və 

sektorlara yönəlir. İşçilərin hərəkət istiqamətləri əməyin təklif və tələbi ilə 

müəyyən edilir və əməkhaqqı səviyyəsinin fərqlənməsi ilə əlaqələndirilir 

Marksizm (K.Marks, 

F. Engels) 

Fərqli əmək istismarı, iş şəraiti və əməkhaqqı ilə ifadə olunan dünya 

kapitalist iqtisadiyyatının qeyri-bərabər inkişafı əmək miqrasiyasını yara-

dır. Dünyada təkrar istehsalın qeyri-bərabər olması əcnəbi işçi qüvvəsinə 

olan tələbə və onun dünya iqtisadiyyatının mərkəzləri arasında qeyri-bəra-

bər paylanmasına təsir göstərir. Bu da öz növbəsində donor ölkələrinin 

demoqrafik göstəricilərinə mənfi təsir göstərir 
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Keynsçilik 

(D.M.Keyns) 

Bazar iqtisadiyyatı dövlət tənzimlənməsinə ehtiyac duyur, buna görə də, 

dünya əmək bazarı, beynəlxalq əmək miqrasiyası nəticəsində, ziddiyyətli 

milli maraqların toqquşma səhnəsidir 

Neoklassik məktəb 

(C. Hicks, 

M.Fridman, P. 

Samuelson) 

C.Hicksə görə ölkələr arasında qeyri-bərabər paylanan istehsal amilləri 

əməkhaqqı səviyyəsindəki fərqlərə səbəb olur ki, bu da digər ölkələrdəki 

əməkhaqqı haqqında tam və etibarlı məlumatlara güvənən bir işçini bu 

ölkələrdə işləmək perspektivlərini qiymətləndirməyə məcbur edir. Miqra-

siya hərəkatı əməkhaqqı səviyyəsinin bərabərləşməsinə və dünya əmək 

bazarının sabitləşməsinə kömək edir. 

M.Fridman və P.Samuelsona görə beynəlxalq miqrasiyanın hərəkətverici 

mexanizmi müxtəlif ölkələrdə müxtəlif səviyyələrdə əməkhaqqı ilə xarak-

terizə olunan əmək bazarıdır. Yüksək maaşlı ölkələr miqrantları cəlb edir. 

Maaş fərqlərinin aradan qaldırılması miqrasiya axınlarını dayandıracaqdır. 

Beləliklə, əmək bazarına təsir göstərməklə miqrasiya axınlarını idarə 

etmək imkanı var 

İqtisadi tsiklların əks 

əlaqəsi nəzəriyyəsi 

(B.Tomas və 

başqaları) 

Ölkədən ölkəyə əmək miqrasiyasının istiqaməti iqtisadi inkişafın dövri fa-

zalarına əks olaraq müəyyən edilir (növbə ardıcıllığı əksinə düzülür) 

Yeni miqrasiya 

iqtisadiyyatı anlayışı 

(O.Stark) 

Miqrasiya, bir ailə (məişət) strategiyası olaraq qəbul edilir ki, bu da onların 

istehsal imkanlarının maliyyə məhdudiyyətlərinin aradan qaldırılması və 

gəlirlərin diversifikasiyası əsasında kəskin dəyişməsi riskini minimuma 

endirməyə yönəlmişdir. Tədqiqat obyekti miqrasiya etmək qərarı verən 

ailədir. Miqrantlar ölkələr arasındakı fərqlərdən istifadə edirlər və qlobal 

bərabərsizliyi öz mənfəət mənbəyinə çevirirlər. Daimi miqrasiyanın nəti-

cəsi ya tam bərabərliyə nail olmaq, ya da daim mövcud olan miqrasiya 

hərəkəti ilə qeyri-sabit bir sistemin yaranması olacaqdır 

Seqmentləşdirilmiş 

əmək bazarı 

nəzəriyyəsi, 

və ya ikili əmək 

bazarı nəzəriyyəsi 

(M.Piore, A.Portes, 

D. Solou, 

E.P.Pletnyov, C. 

Conston və başqaları) 

M.Piore, A.Portes, D.Solouya görə beynəlxalq miqrasiya, iqtisadiyyatın 

struktur ehtiyacları səbəbiylə xarici işçi qüvvəsinə davamlı tələbin nəti-

cəsidir. 

E.P.Pletnyov, C.Constona görə dünya əmək bazarında dəqiq müəyyən 

edilmiş ərazi hüdudları yoxdur, hüdudlar əməyin ixracı və idxalı nəti-

cəsində formalaşır və fəaliyyət göstərir, daim təkrarlanır, əmək bazarı dün-

yanın müəyyən bölgələrində xarici işçi qüvvəsinə tələb və təklifi, əmək-

haqqının səviyyəsini müəyyənləşdirir, həmçinin siyasi, demoqrafik və 

digər proseslərdə dünya əmək bazarının dinamikası formalaşır  

Ümumdünya (qlobal) 

miqrasiya sistemi 

konsepsiyası 

(I.Vallerstein) 

 

Dünya sistemi çoxmədəniyyətli ərazi bölgüsüdür, burada istehsal və əsas 

malların mübadiləsi və istehsal amilləri bütün sakinlərinin gündəlik həyatı 

üçün zəruridir. Əmək bölgüsü coğrafi və mədəni xüsusiyyətlərinə görə 

fərqlənən dörd regional zonanın: mərkəz, yarı periferiya, periferiya və 

təcrid olunmuşlara bölünməsinə səbəb olur. Miqrasiya hərəkətinin səbəbi, 

əməkhaqqı səviyyəsindəki fərqdən əlavə, iqtisadi bərabərsizliyin ümumi 

şərtləri və periferik ölkələrdəki böhran vəziyyətidir 
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Yeni beynəlxalq 

iqtisadi qayda 

(D.Bhaqvati, 

V.Beninq və 

başqaları) 

Konsepsiyanın mahiyyəti, immiqrasiya edən xarici işçilərin və hər şeydən 

əvvəl yüksəkixtisaslı kadrların istifadəsi üçün inkişaf etmiş ölkələrindən 

donor-inkişafda olan ölkələrə “daha tam və ədalətli kompensasiya mexa-

nizmi”nin hazırlanmasıdır. Əcnəbi işçi qüvvəsinin təklifinə və müvəqqəti 

əmək miqrasiyasından bəhs edilsə də, diqqət qəbul edən ölkədə onun hə-

rəkəti və istifadəsi ilə bağlı bütün xərclərin ödənilməsinə yönəlir 

İnsan kapitalı 

nəzəriyyəsi 

(T.Şulz, G.Bekker) 

Miqrasiya insan kapitalına qoyulan bir investisiyadır və o, bərpa olunan və 

artan bir resursdur. Miqrasiya ilə bağlı qərara aşağıdakılar təsir edir: vətən-

də və potensial ölkədə məşğulluq şərtləri, yaş və miqrasiya xərcləri 

Mənbə:müəllif tərəfindən tərtib edilib 

Əmək resurslarının beynəlxalq mobilliyi prosesinə dövlət müdaxiləsi 

Əmək resurslarının beynəlxalq mobilliyi prosesinə dövlət müdaxiləsi beynəlxalq ba-

zarların tənzimlənməsindən daha əvvəl yaranmışdır. Müxtəlif dövlətlər tərəfindən 

artıq XIX əsrin sonlarında əmək resurslarının mobilliyini məhdudlaşdıran qadağalar, 

qanunlar qəbul edildi. Əksinə, iqtisadiyyatın perspektivli sahələri üçün mütəxəs-

sislərin, nadir peşə nümayəndələrinin, elm, mədəniyyət, incəsənət və idman sahəsində 

dünyaca məşhur adamların, ölkənin iqtisadiyyatına sərmayə qoyan iş adamlarının 

mühacirəti təşviq edilirdi. Dünya dövlətlərində miqrantın hüquqi, siyasi və peşə statu-

su ilə bağlı qanunvericilik də daxil olmaqla, ölkələrarası əmək miqrasiyasını tənzim-

ləmək üçün tədbirlər sistemi formalaşdırılmışdır. Miqrasiya siyasəti birbaşa əmək, 

ədliyyə və ya xarici işlər nazirliklərinin nəzdində yaradılan milli miqrasiya xidmətləri 

vasitəsilə birbaşa həyata keçirilir. İmmiqrasiya xidmətləri ölkəyə daxil olmaya nəzarət 

funksiyasını həyata keçirir. Onların vəzifələrinə əcnəbi işçilərin giriş vizalarının yox-

lanması, icazələrin verilməsi, işəgötürənlərin işə qəbul üçün tələblərinin əcnəbi işçi-

lərin əmək təklifləri ilə uyğunluğunun yoxlanması, onların işəgötürənlərlə əlaqələn-

dirilməsi, habelə ölkədə keçirdikləri vaxta nəzarət edilməsi daxildir. Daim işçi cəlb 

olunmasına ehtiyacı olan əmək resursları idxal edən ölkələr immiqrasiya siyasətini ilk 

növbədə gələn immiqrant işçilərin sayının və keyfiyyətinin tənzimlənməsi tədbirlərinə 

əsaslanaraq həyata keçirir. Hər il üçün hesablanan və təsdiqlənən immiqrasiya kvotası 

tənzimləmə vasitəsi kimi istifadə olunur. Kvota müəyyən edilərkən ölkənin əcnəbi işçi 

qüvvəsinə olan ehtiyacı, cəlb edilmiş əhalinin müəyyən kateqoriyaları (gender tərkibi, 

yaş qrupları, təhsil və s.), həmçinin milli əmək və mənzil bazarlarının vəziyyəti, idxal 

edən ölkədəki siyasi və sosial vəziyyət nəzərə alınır. 

Nəticə etibarı ilə əmək resurslarının beynəlxalq mobilliyinin xərcləri və faydaları inki-

şafın ümumiqtisadi dinamikasına uyğun olaraq, dövlət və ya regional yanaşmadan 

asılı olaraq təhlil edilir. Dünya iqtisadiyyatının və əmək bazarının qloballaşmasının 

ümumi tendensiyası ölkələrin sosial-iqtisadi inkişafına müasir çağırışlar qoyur, onla-

rın dünya iqtisadi münasibətlərində yerini və rolunu müəyyənləşdirir, əmək resurs-
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larının beynəlxalq mobilliyi məsələlərində milli maraqların əlaqələndirilməsi prob-

lemlərini daha da artırır. Dəyişikliyin aparıcı amili kimi bu proseslərə iş qüvvəsini cəlb 

etmədən əhəmiyyətli iqtisadi dəyişikliklər etmək mümkün deyil. Əmək sahəsi daxili 

iqtisadiyyatın böyüməsi, səmərəliliyinin və rəqabətqabiliyyətlilik səviyyəsinin artırıl-

masının əsas elementidir. Bu səbəbdən “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” inkişaf 

konsepsiyasının qarşıya qoyduğu məqdəslərdən biri “ücüncü çağırış kimi - əsas siyasi 

və iqtisadi inkişaf amili kimi insan kapitalının rolunun artmasıdır. Bu baxımdan, aşa-

ğıdakı amillərin nəzərə alınması xüsusi zərurətdən irəli gəlir: 

- ənənəvi iqtisadiyyat sahələrində fəaliyyət göstərən işçilərin sayının azaldılması, 

onların peşə ixtisas səviyyəsinin artırılması vasitəsilə daha mütərəqqi sahələrdə işlə 

təmin olunmasına şərait yaradılması; 

- yerli kadr və isçi potensialının daxili və əcnəbi bazarlarda rəqabət qabiliyyətli 

sahələrdə fəaliyyət göstərməsinə imkan yaradan zəruri tədbirlər sisteminin həyata 

keçirilməsi; 

- idarəetmə, elm, təhsil və səhiyyə sistemi işçilərinin beynəlxalq tələblərə uyğun 

qurulması və bu sahələrdə davamlı inkişafın təmin edilməsi” [4]. 

Bir çox müasir tədqiqatçılar (D.Yurkov, G.Bıçkov) artıq miqrasiyadan təsirlənən pro-

sesləri deyil, miqrantın özü ilə bağlı prosesləri araşdırırlar, köçmək və ya köçməmək 

seçimini edə bilən şəxsi iqtisadi sistemin rasional agenti hesab edirlər [13]. Miqra-

siyanı müşayiət edəcək fayda və xərclərin kəmiyyət göstəricilərinə əsaslanaraq fərdin 

qərar qəbul etməsi araşdırılır. Əhali hərəkətlərinin təhlili metodologiyasında inkişaf 

edən ölkələrdə və struktur dəyişikliyi olan ölkələrdə əhalinin hərəkətini həvəsləndirən 

struktur amillərin hərtərəfli təhlilində və yeni işçi qüvvəsinə tələbatın səbəblərinin 

müəyyənləşdirilməsində beynəlxalq miqrasiyanın çoxşaxəli modelinə əsaslanan Ame-

rika sosioloqu D.Masseyin miqrasiya sintetik nəzəriyyəsi mühüm yer tutur. D.Massey 

miqrasiya motivlərini və beynəlxalq miqrasiya hərəkatının yaranma amillərini müəy-

yənləşdirmək, qiymətləndirmək və təhlil etmək üçün metodlar təklif etmişdir [19]. 

Artan miqrasiya yükü altında əmək miqrasiyasını idarə etmək getdikcə çətinləşir. 

Əmək miqrantlarının rast gəldiyi çətinlik, stimullar idarəetmə prosesində əksini tapır. 

Cədvəl 2. Ölkələr tərəfindən beynəlxalq əmək miqrasiyasına təsirlər 

Əmək miqrantının 

növü 

Maneələr Güzəştlər 

Emiqrantlar və 

immiqrantlar 

üçün 

 dil maneəsi; 

 dünyanın əksər ölkələri tərəfindən ali 

təhsil sənədlərinin tanınmaması; 

 işçilərin və işçilərin ixtisaslarının 

aşağı olması; 

 selektiv (seçim) miqrasiya siyasə-

tinin formalaşması və təkmilləş-

dirilməsi, ölkələr (ərazilər) arasın-

da ümumi iqtisadi zonaların (fəza-

ların) yaradılması; 
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 sosial xidmətlərin göstərilməməsi və 

ya kəmiyyət və keyfiyyətin aşağı ol-

ması; 

 hökumət danışıqları həyata keçir-

mək, miqrasiya siyasətini məhdud-

laşdıran və ya qadağan edən (“dəmir 

pərdə”) və s. tədbirləri tətbiq etmək; 

 adaptasiya problemi; miqrasiya ilə 

bağlı xərclərin (məsələn, nəqliyyat 

xərclərinin və s.) yüksək olması; 

 informasiya çatışmazlığı və s.  

 miqrantların hüquqlarını genişlən-

dirən qanunların və digər qayda-

ların tətbiqi, ölkə sərhədlərinin 

açılması və miqrasiya siyasətinin 

tənzimləməsinin normativ baza-

sının formalaşdırılmasına liberal 

yanaşma 

Mənbə:müəllif tərəfindən tərtib edilib. 

Bu gün xeyli sayda qlobal müəssisə və təşkilat (ilk növbədə BMT çərçivəsində), həm-

çinin regional qruplaşmalar əhalinin miqrasiyası və əmək ehtiyatları ilə bağlı prob-

lemlərlə məşğul olmaqda davam edir. Məsələn, BMT-nin Əhali yerləşdirilməsi Ko-

missiyasında xüsusi fond var ki, onun bir hissəsi əhali miqrasiyası sahəsində milli 

proqramları subsidiya etmək üçün istifadə olunur. Beynəlxalq Əmək Təşkilatının 

(BƏT) fəaliyyəti, məqsədlərindən biri, ölkələrarası miqrasiyanın tənzimlənməsini 

təmin etməkdir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST) tərəfindən qəbul edilmiş bir 

sıra beynəlxalq müqavilələrdə miqrant işçilərin fiziki vəziyyətlərinə aid xüsusi 

qaydalar mövcuddur. YUNESKO sənədlərində miqrant işçilərin və onların ailə üzvlə-

rinin təhsillərinin yaxşılaşdırılmasına yönəlmiş müddəalar mövcuddur. Beynəlxalq 

Miqrasiya Təşkilatının məqsədli, nizamlı və planlı ölkələrarası miqrasiyanı, onun 

təşkilini, bu məsələlərdə təcrübə və məlumat mübadiləsini təmin etmək sahəsində rolu 

hər il artır. Bundan əlavə, Qərbi Avropada Hökumətlərarası Miqrasiya Komitəsi öz 

fəaliyyəti ilə miqrant işçilərin hüquqlarının təmin edilməsinə və qorunmasına öz 

töhfəsini verir [9]. 

Hazırda bir sıra MDB ölkələri risklərin qiymətləndirilməsi və milli əmək bazarlarının 

qorunması modelindən imtina etməyə hazırdırlar. Miqrasiya siyasəti sahəsində MDB 

ölkələri Vahid İqtisadi Məkan daxilində işçilərin sərbəst və məhdudiyyətsiz hərəkətinə 

razıdırlar. Vahid İqtisadi Məkan çərçivəsində, 2011-ci ildə iştirakçı dövlətlərin vətən-

daşlarına hər birində hərəkət və işləmə azadlığına zəmanət verən miqrant işçilərin və 

onların ailə üzvlərinin hüquqi vəziyyəti haqqında saziş artıq qəbul edilmiş və təsdiq 

edilmişdir. Növbəti addım əmək və miqrasiya qanunvericiliyinin və gələcəkdə viza 

siyasətinin uyğunlaşdırılmasıdır [10]. 

 Milli qanunvericiliyimizə nəzər salsaq, 28 oktyabr 1999-cu il tarixli 724-IQ nömrəli 

“Əmək miqrasiyası” haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu 2 iyul 2013-cü 

ildə Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya Məcəlləsi qüvvəyə mindikdən sonra ləğv 

edilmişdir. Hazırda əmək miqrasiyası “Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, 
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miqrasiya və əmək qanunvericiliyi, bu sahədə digər normativ hüquqi aktları və ölkə-

mizin qoşulduğu beynəlxalq müqavilələrlə tənzimlənir” [2]. 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 69-cu maddəsinin I hissəsində göstərilir 

ki, AR gələn əcnəbilər ölkə ərazisində olduğu müddətdə qanunveiciliklə başqa hal 

nəzərdə tutulmadığı təqdirdə ölkə vətəndaşları ilə bərabər bütün hüquqlardan yarar-

lana bilər və bütün vəzifələri icra etməlidirlər [1]. Azərbaycan Respublikasının Miqra-

siya Məcəlləsinin 75-ci maddəsində göstərilir ki, AR ƏM-də göstərilən hallardan 

başqa, əməkçi miqrantlara ölkə vətəndaşları ilə eyni əmək şərtləri və əməyin ödənil-

məsi qaydaları şamil edilir [2]. Həmçinin Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəl-

ləsinin 13-cü maddəsində qeyd olunmuşdur ki, qanunvericilikdə nəzərdə tutulan hal-

lardan başqa, əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayanların ƏM və digər normativ hüquqi 

aktlarla müəyyən edilən əmək hüquqlarının məhdudlaşdırılmasına icazə verilmir [3]. 

Nəzərə almaq lazımdır ki, beynəlxalq sənədlərdə “miqrant”, “miqrant işçi”, “qanunsuz 

miqrant” və digər anlayışlardan istifadə olunur. Eyni zamanda, milli qanunverici-

liyimizdə “əcnəbi işçi” anlayışı BƏT Konvensiyalarında və tövsiyələrində, habelə 

digər beynəlxalq sənədlərdə istifadə olunan “miqrant işçi” termininin sinonimi kimi 

qəbul edilə bilər. 

Əmək miqrasiyasının ölkənin iqtisadi inkişafına təsirinin  

qiymətləndirilməsi göstəriciləri 

Hazırda əmək miqrasiyasının kəmiyyət və keyfiyyət göstəriciləri onun ölçülməsini 

təmin edir. Kəmiyyət göstəriciləri kimi aşağıdakılar tətbiq edilir: 

 Ölkədən gedənlərin miqyası - iş üçün müəyyən müddətə ölkəni tərk etmiş emi-

qrantların sayıdır;  

 Ölkəyə gələnlərin miqyası - müəyyən bir müddətdə iş almaq üçün ölkəyə gələn 

immiqrantların sayıdır; 

 Miqrasiya saldosu (balansı) (yəni xalis miqrasiya) - təhlil edilən müddətdə ölkə-

dən gedənlərin və ölkəyə gələnlərin sayı arasındakı fərqdir. Balans nisbi baxımdan 

(hər 100 nəfərə və ya 1000 əhaliyə), habelə mütləq ifadələrlə əks olunur. 

 Məcmu miqrasiya (ümumi miqrasiya) - müəyyən bir dövrdə bir ölkəyə, regiona 

gələnlərin və gedənlərin sayının cəmidir. 

 Əmək miqrasiyasının kəmiyyət göstəriciləri tədiyyə balansında qeydə alınan 

göstəricilərdir. 

 Əmək gəlirləri, işçilərə ödəmələr - qeyri-rezident fiziki şəxslər tərəfindən rezi-

dentlər üçün görülən və onlar tərəfindən ödənilən işlərə görə alınan əməkhaqqı və 

digər ödənişlərdir. 
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 Miqrantların yerdəyişmələri - başqa bir ölkəyə köçdükləri zaman miqrantların 

özləri ilə apardıqları əmlakın dəyərinin təxmin edilən pul ekvivalentidir. Eyni zaman-

da, emiqrantların əmlakının natura şəklində ixracı ölkədən malların ixracı və onun 

təxmin edilən pul ekvivalenti isə ixraca ödəmə kimi göstərilir. 

 Miqrant işçilərin pul köçürmələri - miqrantlar tərəfindən doğma vətənlərinddə 

qalan qohumlarına pul və malların köçürülməsidir. Malların daşınması zamanı isə on-

ların dəyəri nəzərə alınır. 

 Potensial xalis miqrasiya indeksi (PNMI) - daimi yaşayış üçün ölkəyə köçmək 

istəyən böyüklərin sayı ilə (mümkün olduqda) və daimi yaşayış üçün getmək istəyən-

lərin sayı arasındakı fərqin ölkənin bütün yetkin əhalisinə nisbətidir. 

Ölkəyə gələn işçi qüvvəsinin keyfiyyətinə tələblər qismində miqrantın təhsili və ya 

təhsili ilə bağlı sənədlərinin, habelə ixtisas üzrə iş təcrübəsinin tanınması, immiqrant-

lara yaş və digər seçim meyarlarının qoyulması çıxış edir. İşçi qüvvəsinin keyfiyyətinə 

dair digər tələblər arasında aşağıdakıları fərqləndirmək olar: 

• gələn miqrantın sağlamlıq vəziyyəti (bir sıra Skandinaviya ölkələri və ABŞ 

üçün xarakterikdir); 

• bir sıra ixtisas və ya peşə ilə bağlı əlavə tələblərin qoyulması; 

• şəxsi və psixoloji durumla bağlı tələblər. Məsələn, Cənubi Afrika vətəndaşlı-

ğına müraciət edən şəxs “xoş bir xarakterə” sahib olmalıdır, ABŞ-a isə immiqrant kimi 

gələn şəxs totalitar tipli partiyaların nümayəndəsi olmamalıdır. 

Eyni zamanda, immiqrantların keyfiyyət meyarları müxtəlif təsirlərin altında dəyişə 

bilir. Ancaq yaş, peşə, ixtisas sertifikatı və peşə hazırlığı kimi bir sıra xüsusiyyətlərə 

tələblər olduqca sabitdir və demək olar ki dəyişməyə bilir. Qeyd edək ki, inkişaf etmiş 

ölkələrdə məhdudlaşdırıcı immiqrasiya tədbirləri kütləvi miqrasiyanın qarşısını alan 

amillərdən biri olmuşdur. Əmək miqrasiyası prosesi əhatə dairəsinin geniş olması ilə 

fərqlənir ki, bu səbəbdən də müxtəlif səviyyəli orqan və təşkilatlar tərəfindən diqqətdə 

saxlanılır [18]. Bir çox cəhətdən əmək resurslarını ixrac və idxal edən ölkələrin maraq-

ları bir-birinə sıx bağlıdır. Əgər işçi qüvvəsini idxal edən ölkə miqrantların gəlişi və 

onların istifadəsi üçün məsuliyyət daşıyırsa, işçi qüvvəsini ixrac edən ölkənin funksi-

yaları ilk növbədə xaricə miqrasiya edən vətəndaşlarının maraqlarının qorunmasını 

tənzimləyir. Qəbul edən ölkələrdə iş qüvvəsinə tələbatın azalacağını proqnozlaşdıran 

bir çox donor ölkələrin hökumətləri qlobal maliyyə və iqtisadi böhranın ilk aylarında 

xaricdə işlərini itirən və vətənlərinə qayıtmaq məcburiyyətində qalan həmvətənlərinə 

kömək etməyə hazır olduqlarını bildirirlər [12]. 

Ümumilikdə, tənzimləmə obyekti kimi miqrantların əmək potensialı və miqrasiyaya 

qarşı təhlükələrin qiymətləndirilməsi götürülür. Miqrantların əmək potensialının qiy-

mətləndirilməsi aşağıdakı istiqamətlərdə aparılır: 
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1) əcnəbi işçi qüvvəsi (peşə ixtisas qrupları üzrə qruplaşdırmaqla) vasitəsilə əmək 

resurslarının çatışmazlığını aradan qaldırmaq; 

2) yüksək və orta ixtisaslı əcnəbi mütəxəssislərin sayının aşağı ixtisaslı və ixtisası 

olmayan əcnəbi işçilərin sayına nisbəti; 

3) miqrantların təhsil səviyyəsi. 

Miqrasiyaya olan təhdidlərin səviyyəsinin qiymətləndirilməsi aşağıdakı istiqamətlər 

üzrə aparılır: 

1) əmək bazarı; 

2) iqtisadi vəziyyət; 

3) qanunun aliliyi və ictimai təhlükəsizlik; 

4) əhalinin etnik tarazlığı; 

5) sanitar və epidemioloji rifah. 

Əmək miqrasiyasının donor və qəbul edən ölkələrin iqtisadi inkişafına təsirini qiymət-

ləndirmək üçün aşağıdakı göstəricilərdən istifadə edilir [7; 6]: 

1. Emiqrasiyanın donor ölkənin daxili bazarına təsiri göstəriciləri: 

 İqtisadi fəal əhalinin ümumi sayında emiqrantların xüsusi çəkisi; 

 İqtisadi cəhətdən fəal əhalinin ümumi sayında emiqrantların payının iqtisadi 

cəhətdən fəal əhalinin ümumi sayında işsizlərin payına nisbəti; 

  Ümumi əmək emiqrantlarının tərkibində ölkədən gedənə qədər işləyən emi-

qrantların sayının ölkədən gedənə qədər daimi iş yeri olmayan emiqrantların sayına 

nisbəti; 

 Əmək miqrantlarını xaricə göndərməklə məşğul olan və bu fəaliyyət növü üçün 

rəsmi icazəsi olan özəl məşğulluq agentliklərinin (işəgötürmə agentlikləri) sayı; 

 Özəl məşğulluq agentlikləri vasitəsi ilə işləyən əmək emiqrantlarının ümumi 

əmək emiqrantlarının sayında payı. 

2. Əmək emiqrasiyasının donor ölkənin insan kapitalının inkişaf səviyyəsinə təsiri 

göstəriciləri: 

 Orta ixtisas təhsili olan əmək emiqrantlarının əmək emiqrantlarının ümumi sa-

yındakı nisbətinin orta ixtisas təhsilli iqtisadi fəal əhalinin ümumi iqtisadi fəal əhalinin 

sayına nisbətində payı; 

 Ali təhsili olan əmək emiqrantlarının əmək emiqrantlarının ümumi sayındakı 

nisbətinin ali təhsilli iqtisadi fəal əhalinin ümumi iqtisadi fəal əhalinin sayının nis-

bətində payı; 

 Aspirantura təhsili olan əmək emiqrantlarının əmək emiqrantlarının ümumi sa-

yındakı nisbətinin aspirantura təhsilli iqtisadi fəal əhalinin ümumi iqtisadi fəal əha-

linin sayının nisbətində payı; 

 Əmək emiqrantlarının orta yaşının iqtisadi fəal əhalinin orta yaşına nisbəti. 
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 Ev təsərrüfatlarının təhsilə və tibbə xərclədiyi əmək miqrantlarının pul köçür-

mələrinin ölkəyə daxil olan ümumi pul köçürmələrinin həcmində payı; 

  Əmək emiqrantlarının ümumi sayında ixtisaslarına uyğun işləyən əmək emi-

qrantlarının payı; 

 Aspirantura, ali və orta ixtisas təhsilli, lakin aşağı ixtisaslı işlə məşğul olan 

emiqrantların ümumi əmək emiqrantlarında payı. 

3. Əmək emiqrantlarının vətənlərinə pul köçürmələrinin donor ölkələrin iqtisadi 

inkişafına təsiri üzrə göstəriciləri: 

 Əmək emiqrantlarının vətənlərinə pul köçürmələrinin ümumi miqdarı; 

 Bir əmək emiqrantına düşən pul köçürməsinin orta miqdarı; 

 Ev təsərrüfatlarının cari istehlaka xərclədikləri pul köçürmələrinin ölkəyə daxil 

olan pul köçürmələrinin ümumi həcmində payı; 

 Ev təsərrüfatlarının yığıma yönəltdiyi pul köçürmələrinin ölkəyə daxil olan pul 

köçürmələrinin ümumi həcmində payı; 

 Ev təsərrüfatlarının cari istehlaka xərclədikləri pul köçürmələrinin ölkəyə daxil 

olan pul köçürmələrinin ümumi həcmindəki payının ev təsərrüfatlarının yığıma yö-

nəltdikləri pul köçürmələrinin ölkəyə daxil olan pul köçürmələrinin ümumi həcmin-

dəki payına nisbəti; 

 Əmək emiqrantlarının pul köçürmələrinin dövlətin ümumi daxili məhsuluna 

nisbəti; 

 Ölkədə gələn pul köçürmələrinin ümumi həcminin xaricə mal və xidmətlər ixra-

cından alınan pulların ümumi məbləğinə nisbəti. 

4. Əmək emiqrasiyasının donor ölkənin büdcəsinin xərc və gəlirlərinə təsiri üzrə gös-

təriciləri: 

 Əmək emiqrasiyasının nəticəsində sosial xərclər üzrə büdcə qənaətinin həcmi; 

 Əmək emiqrasiyasından büdcəyə daxilolmaların miqdarı (özəl məşğulluq agent-

likləri, işə qəbul mərkəzləri və s. tərəfindən ödənilən vergi və digər məcburi ödənişlər); 

 Əmək emiqrantlarından büdcəyə daxil olan ümumi gəlirlərinin (fərdi məşğulluq 

agentlikləri, işə qəbul mərkəzləri və s. tərəfindən ödənilən vergi və digər məcburi ödə-

nişlərin) həcminin emiqrantların vətənlərində işlədikləri təqdirdə verə biləcəkləri po-

tensial fiziki şəxslərin gəlir vergisinin həcminə nisbəti; 

 Xaricdə işləmək icazəsi ilə özəl məşğulluq agentliyi tərəfindən dövlət büdcəsinə 

ödənilən illik verginin orta həcmi; 

 Ömrü boyu əmək emiqrantları üçün təhsil, tibb və sosial xidmətlərə çəkilən 

xərclərin miqdarı. 

5. Əmək immiqrantlarının vətənlərinə pul köçürmələrinin qəbul edən ölkənin 

büdcə sisteminə təsiri üzrə göstəricilər:  
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 Əmək immiqrantlarının vətənlərinə pul köçürmələrinin həcmi; 

 Əmək immiqrantlarının əməkhaqqı fondu ilə əmək immiqrantlarının vətənlərinə 

pul köçürmələrinin həcmi arasındakı fərq; 

 Əmək immiqrantlarının pul köçürmələrinin əməkhaqqı fondunda payı; 

 Əmək immiqrantlarının dövlət büdcəsinə ödəmələrinin həcmi ilə əmək immi-

qrantlarının vətənlərinə pul köçürmələrinin həcminin nisbəti. 

6. Miqrant işçilər tərəfindən ödənilən məcburi büdcə ödənişlərinin təsirinin nəticə-

lərini qiymətləndirmək üçün göstəricilər: 

 Xarici vətəndaşların bütün gəlirləri üzrə vergi agentləri tərəfindən tutulan gəlir 

vergisinin miqdarı; 

 Əmək miqrantı tərəfindən ödənilən bütün məcburi ödənişlərin (dövlət rüsumları, 

sabit avans ödənişləri və s.) məbləği; 

 Əmək miqrantları tərəfindən ödənilən fiziki şəxslərin gəlir vergisinin Bütün sə-

viyyələrin büdcələrinə daxil olan fiziki şəxslərin gəlir vergisinin ümumi miqdarında payı; 

 Xarici işçilər tərəfindən ödənilən gəlir vergisi məbləğinin büdcəyə daxil olmuş 

gəlir vergisinin ümumi miqdarındakı payı ilə xarici işçilərin sayının işçilərin ümumi 

sayındakı nisbəti; 

 Xarici işçi axınının idarə edilməsi üçün müvafiq infrastrukturun yaradılması və 

saxlanması üçün dövlət xərclərinin miqrant işçilərin məcburi ödənişlərinin nisbəti; 

 Bir sənədli əmək miqrantına düşən pul daxilolmalarının həcmi. 
 

Azərbaycanda əmək resurslarının beynəlxalq mobilliyinin mövcud vəziyyətinin 

qiymətləndirilməsi 

Azərbaycanda əmək resurslarının beynəlxalq mobilliyinin mövcud vəziyyətinin  qiy-

mətləndirilməsi üçün bəzi ölkələrdən gələn və bu ölkələrə gedənlər barədə məlumat-

ları təhlil etmək vacibdir. Ümumiyyətlə vətəndaşlarımızın xaricə əmək miqrasiyasının 

vəziyyətini təhlil etmək üçün bəzi məlumatlara diqqət yetirək. 

 
Qrafik 1. Əhalinin beynəlxalq miqrasiyası 

Mənbə: https://www.stat.gov.az/source/demoqraphy/ 05.03.2020 tarixə. 

1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Miqrasiya artımı (azalması) -53,6 -9,8 -7,4 -8,2 -5,1 -4,3 -5,5 -0,9 -0,4 -1,1 1,1 0,9 1,4 1,7 2,0 2,3 1,1 1,1 1,5 1,2 1,6

Ölkədən daimi yaşamaq üçün gedənlər 137,9 16,0 13,2 15,7 10,5 9,1 9,9 2,9 2,6 3,1 2,5 1,4 0,8 0,5 0,2 0,8 0,8 1,6 1,7 1,9 1,6
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Qrafik 1-in məlumatlarından görünür ki, ölkədən daimi yaşamaq üçün gedənlərin sayı 

1990 - 2018-ci illər üzrə (28 il ərzində) 457,3 min nəfər etmişdir. Ən yüksək axın 

1990-cı ilə dəlalət edir və onda ölkədən gedənlər cəmi gedənlərin 30,1 % təşkil etmiş-

dir. Bu müstəqilliyin ilk illərində təkcə ölkədəki iqtisadi böhranla deyil, həm də ölkədə 

mövcud olan siyasi-hərbi qeyri-sabirliklə bağlı idi. Həmin il 20 yanvar hadisələri, küt-

ləvi tətillər, hakimiyyətə və dövlətə olan inamsızlıq insanları ölkəni tərk etməyə məc-

bur etmişdi. Ən aşağı göstərici 2012-ci ilə düşür ki, bu da 200 nəfərin ölkədən getmə-

sini göstərir. Ümumiyyətlə 1990-cı ildə 2012-ci ilə qədər ölkədən getmədə azalma 

müşahidə olunur. 2014-cü ildən ölkədən daimi yaşamaq üçün xaricə getmədə tədricən 

artımın olması dünyadakı maliyyə böhranın ölkəmizə təsiri və digər sosial-iqtisadi 

məsələlərlə (məsələn, kəndlərdə işsizliyin yüksək olması kənd əhalisinin gəlir əldə 

etmək üçün xaricə köçməsi ilə və s.) bağlı olmasından irəli gəlir. 

Təhlil etdiyimiz 28 illik dövrdə əhalinin mobilliyinin artım tempinə baxaq.  Nəzərə 

alaq ki, 1990-cı ildə ölkəmizdə əhalinin sayı 7131,9 min nəfər, 2018-ci ildə 9898,1 

min nəfər olmuşdur.1990-cı ildə ölkədən gedənlərin sayı ümumi əhalinin sayında 

1,9% təşkil etmişdir. 2018-ci ildə isə ölkədən gedənlərin sayı ümumi əhalinin sayında 

cəmi 0,02% olub. Bu göstərici 1990-cı ildəkindən 120 dəfə aşağıdır. Qeyd edək ki, 

əmək qabiliyyətli yaşda əmək qabiliyyətli əhalinin sayı 1990-cı ildə əgər 3859,9 min 

nəfər idisə, 2018-ci ildə 6326,7 min nəfər olub ki, bu da 1,63 dəfə artım deməkdir. 

Ümumiyyətlə əmək ehtiyatları 1990-ci ilə nisbətən 2018-ci ildə 1,61 dəfə artaraq 

6478,2 min nəfər təşkil etmişdir. 

Coğrafi məkan baxımından ölkəyə gələn və gedənləri nəzərdən keçirsək aşağıdakı 

mənzərəni görəcəyik (bax: cədvəl 3). 

Cədvəl 3. Coğrafi məkan baxımından bəzi ölkələrdən gələn və bu ölkələrə gedənlər 

barədə məlumat 

  

Daimi yaşamaq üçün Azərbaycandan 

gedənlər 

Daimi yaşamaq üçün Azərbaycana 

gələnlər 

1990 2018 1990 2018 

ABŞ-a 543 25 … 2 

Almaniyaya 20 22 … 12 

Belarusa 1904 59 549 21 

Gürcüstana 1934 28 6637 914 

Qazaxıstana 1975 306 3190 127 

Rusiya Federasiyasına 77452 803 30857 1056 

Türkiyəyə 2 84 … 359 

Türkmənistana 1406 24 1336 129 

Ukraynaya 12794 99 4355 150 

MDB ölkələrinə 97333 1366 49197 1659 

Digər xarici ölkələrə 40567 214 35082 1561 

C Ə M İ 137900 1580 84279 3220 

Mənbə: https://www.stat.gov.az/source/demoqraphy/ 05.03.2020 tarixə 
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Təhlildən belə nəticə çıxarmaq olar ki, 28 illik müddətdə hər iki istiqamətdə (Azərbay-

candan gedən və bura gələnlərin) yekun göstəricilərində azalma var. 3 inkişaf etmiş 

ölkədən (ABŞ, Almaniya və Turkiyədən) Respublikamıza 1990-cı ilə nisbətən 2018-

ci ildə gələnlərin olduğunu görürük. Bunun səbəbi kimi xarici ölkələrə gedənlər ara-

sından geri qayıdanların olması, digər tərəfdən xarici ölkə vətəndaşları tərəfindən Res-

publikanın sosial-iqtisadi inkişaf vəziyyətinin müsbət qiymətləndirilməsi ola bilər. 

 
Qrafik 2. Daimi yaşamaq üçün Azərbaycandan gedənlər 

Mənbə: https://www.stat.gov.az/source/demoqraphy/ 05.03.2020 tarixə. 

Azərbaycandan MDB dövlətlərinə gedənlərin sayı 2018-ci ildə 1990-cı ilə nisbətən 

71,3 dəfə, digər xarici dövlətlərə isə 189,6 dəfə azalmışdır. Lakin təhlil edilən zaman 

kəsiyində MDB ölkələrinə axında 1990-cı ildən 2012-ci ilə qədər azalma müşahidə 

olunsa da, 2017-ci ildə 2013-cü ilə nisbətən, əksinə, 2,6 dəfə artım olmuşdur. Eyni 

proses digər xarici ölkələrə axında da müşahidə olunur və burada 2017-ci ildə 2013-

cü ilə nisbətən artım 1,6 dəfə olmuşdur. 

2019-cu il üzrə statistik məlumatlara görə xarici ölkələrdən Azərbaycana gələn və 

Azərbaycandan gedənlərin ölkələr üzrə BCG təhlili aşağıdakı qruplaşdırmanı vermiş-

dir. Bu təhlilə əsasən ən agır vəziyyət Yunanıstan, Polşa, Estoniya və Litva üzrə mü-

şahidə edilir. 

Əmək bazarında axının əsas səbəbi əməkhaqqının səviyyəsi ilə bağlıdır. Bu baxımdan, 

MDB məkanında orta aylıq nominal əməkhaqqının təhlili, onun əmək resurslarının 

beynəlxalq miqrasiyasına təsirini müəyyən etməyə imkan verir. 

 

UNEC Elmi Xəbərləri, İl 8, Cild 8, iyul-sentyabr, 2020, səh. 71 - 90 

Scientific Reviews in  UNEC, Year 8, Volume 8, July-September, 2020, pp. 71 - 90 

https://www.stat.gov.az/source/demoqraphy/


 

87 
 

Cədvəl 4. 2019-cu il üzrə daimi yaşamaq üçün Azərbaycana gələn və Azərbaycandan gedənlərin 

ölkələr üzrə bölgüsü 

A
zə

rb
ay

ca
n
a 

g
əl

ə
n
 

Y
ü
k
sə

k
 Böyük Britaniya, Şimali İrlandiya, 

İsrail, Latviya, İran, Əfqanıstan, Pakistan, 

Hindistan, Gürcüstan, Türkmənistan, 

Özbəkistan, Qırğızıstan, Tacikistan, Moldova 

ABŞ, Almaniya, Türkiyə, 

Rusiya Federasiyası, 

Qazaxıstan, Ukrayna 

 
A

şa
ğ
ı Yunanıstan, Polşa, Estoniya, Litva Belarusiya 

  Aşağı Yüksək 

  Azərbaycandan gedən 

Mənbə: müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir. 

 
Qrafik 3. MDB dövlətləri üzrə orta aylıq nominal əməkhaqqı 

Mənbə: https://www.stat.gov.az 05.03.2020 tarixə. 

Belə ki, 2005-2018-ci illər üzrə ən yüksək orta aylıq nominal əməkhaqqı artımı Taci-

kistanda (5 dəfə), Moldova və Qırğızastanda (3,7 dəfə), Ermənistanda (3,1 dəfə) və 

Azərbaycanda (2,5 dəfə) olmuşdur. Ancaq MDB dövlətləri arasında ən yüksək orta 

aylıq nominal əməkhaqqı Rusiyanın, Belarusiya və Qazaxıstanın payına düşür. Azər-

baycan bu reytinqdə 11 ölkə içərisində 7-ci yerdədir. 
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Qrafik 4. Əmək bazarının bəzi əsas sosial-iqtisadi göstəricikləri 

Mənbə: https://www.stat.gov.az 05.03.2020 tarixə. 

Təhlil zamanı müəyyən etdik ki, 2018-ci ildə ölkə üzrə işsizlərin sayı 1999-cu illə 

müqayisədə 2,2 dəfə, məşğulluq xidməti orqanlarında rəsmi işsiz statusu alanların 

sayında 2,3 dəfə, işsizliyə görə müavinət alanların sayında isə 2,1 dəfə azalma baş 

verib. Nəzərə alsaq ki, müqayisə edilən dövr ərzində əhalinin sayı demək olar ki, 2 

dəfədən çox artıb, onda bu göstəricilər daha yüksək nəticəni ifadə edir. Lakin 2018-ci 

ildə 10 milyona yaxın əhalisi olan bir ölkədə 253,8 min nəfər işsizin olması bi işçiz 

ordusunun xaricə axını ilə nəticələnə bilir. Bu baxımdan, ölkədə mövcud olan işsizlik 

səviyyəsi 4-5% keçməsə də, əmək resurslarının miqrasiya etməsinə əsas səbəblərdən 

ola bilər. 
 

Cədvəl 5. 2009 - 2018-ci illər üzrə Azərbaycan Respublikasından daimi yaşamaq üçün 

gedənlər, nəfər 

Yaş qrupları 
Ölkədən daimi yaşamaq üçün gedənlər 

Cəmi Kişilər Qadınlar 

Cəmi 11207 4581 6626 

o cümlədən yaş qrupları üzrə:  

15-19 806 280 526 

20-24 1846 872 974 

25-29 1992 920 1072 

30-34 1531 729 802 

35-39 1518 463 1055 

40-44 953 355 598 

45-49 659 244 415 

50-54 434 203 231 
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55-59 254 105 149 

60-69 302 113 189 

Əsas yaş qrupları üzrə:  

əmək qabiliyyətli yaşdan aşağı 637 214 423 

əmək qabiliyyətli yaşda 9990 4211 5779 

əmək qabiliyyətli yaşdan yuxarı 580 156 424 

Mənbə: https://www.stat.gov.az/source/demoqraphy/ 05.03.2020 tarixə. 

Biz verilən cədvəl 5-də yalnız əmək bazarı üçün önəmli olan yaş qruplarını təhlil 

etmişik. Təhlil, birmənalı olaraq, gedənlər arasında cavanların və orta yaş qrupunun 

üstünlük təşkil etdiyini göstərir. Bunların arasında 20-49 yaş qrupuna daxil olanlar 

8499 nəfər təşkil edir ki, bu da cəmi gələnlərin 75,8% təşkil edir. Əslində bu müddət 

ərzində ölkəyə 20-49 yaş qrupu üzrə gələnlər gedənlərdən 2,2 dəfə çoxdur. Bunu 

nəzərə alsaq vəziyyət o qədər də pis deyil. Ölkədən gedənlərin arasında əmək qabi-

liyyətli yaşda olanlar 89,1% təşkil etmişdir. Həmçinin gedənlər arasında  gələcəkdə 

əmək bazarı üçün potensial işçi qüvvəsi hesab olunan əmək qabiliyyətli yaşdan aşağı 

olanlar 3,8% təşkil etmişdir. Ölkədən gedənlər arasında qadınlar kişilərə nisbətən 1,4 

dəfə çox olmuşdur. 2009 - 2018-ci illər üzrə ölkədə cəmi əmək ehtiyatları 1,1 dəfə və 

ya 9,5 % artmış, əmək qabiliyyətli yaşda əmək qabiliyyətli əhalinin sayı 5773,3 min 

nəfərdən 6326,7 min nəfərə qədər (1,1 dəfə və ya 9,6%) artmışdır. Yəni təhlil döv-

ründə əmək qabiliyyətli yaşda əmək qabiliyyətli əhalinin artımı ümumi əhalinin artımı 

səviyyəsindən bir qədər çox olmuşdur ki, bu da müsbət hal hesab edilir. 

Nəticə 

Hazırda bir sıra ölkələr risklərin qiymətləndirilməsi və milli əmək bazarlarının qorun-

ması modelindən imtina etməyə hazırdırlar. Əmək resurslarının beynəlxalq mobil-

liyinin mənfi nəticələrinin aradan qaldırılması və müsbət təsirlərini artırmaq üçün 

miqrasiya proseslərinin dövlət və dövlətlərarası tənzimlənməsi vasitələrindən istifadə 

edilir. Əmək miqrasiyasının tənzimlənməsində dünya birliyi və beynəlxalq təşkilatlar 

müəyyən rol oynayır. Beynəlxalq konvensiyaları ratifikasiya etməklə əmək miqra-

siyası prosesini tənzimləyən ölkələr beynəlxalq hüququn həm ölkə üçün, həm də 

xaricdə hüquqları əhəmiyyətli dərəcədə genişlənmiş miqrantlar üçün vacib olan milli 

qanunvericilikdən üstün olduğunu qəbul edirlər. 

Əmək miqrasiyasının ölkənin iqtisadi inkişafına təsirinin qiymətləndirilməsinin əsas 

göstəriciləri olan daxili bazara, insan kapitalının inkişaf səviyyəsinə, pul köçürmə-

lərinin donor ölkələrin iqtisadi inkişafına təsiri, dövlət büdcəsinin xərc və gəlirlərinə 

təsir göstəriciləri ilə yanaşı, əmək resurslarının donor və qəbul edən ölkələrdə əmək 

məhsuldarlığının artmasına təsir edən amillərin nəzərə alınması və onların qiymət-

ləndirilməsi də vacibdir. 
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Резюме 

Основная цель исследования заключается в изучении, систематизации и анализе 

существующих позиций различных авторов о сущности экономической безо-

пасности с тем, чтобы на основе применяемых методов определить состояние 

национальной безопасности республики в современный период. Исследова-

тельская работа проводилась на основе применения следующих научных мето-

дов: сравнительный, логический, исторический, систематизация и обобщение. 

В работе применены принципы пространственной и временной зависимости. 

Также в исследовании анализируется возможности рыночных и нерыночних 

методов ведения хозяйства и их влияние на современное состояние экономи-

ческой безопасности страны. В результате исследования при анализе суще-

ствующего категориального аппарата определена система показателей экономи-

ческой безопасности, учитывающая классические и современные позиции в це-

лях объективной оценки состояния экономики страны. Ограничения иссле-

дования: требуется больше практической информации. Практическая значи-

мость исследования состоит в том, чтобы дополнить и улучшить систему пока-

зателей экономической безопасности, учитывая специфические особенности 

республики, использовать механизмы, обеспечивающие улучшение ее со-

циально-экономического положения и отвечающие национальным интересам. 

 

Ключевые слова: экономическая безопасность, экономический рост, нацио-

нальные интересы, уровни и виды экономической безопас-

ности, социально-экономическая ориентация. 
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Xülasə 

Tədqiqatın əsas məqsədi istifadə olunan metodlar əsasında müasir dövrdə respubli-

kanın milli təhlükəsizliyinin vəziyyətini müəyyənləşdirmək üçün müxtəlif müəllif-

lərin iqtisadi təhlükəsizliyin mahiyyəti ilə bağlı mövcud mövqelərini öyrənmək, sis-

temləşdirmək və təhlil etməkdir. Tədqiqat işi aşağıdakı elmi metodların tətbiqi əsa-

sında aparılmışdır: müqayisəli, məntiqi, tarixi, sistemləşdirmə və ümumiləşdirmə. 

İşdə məkan və zaman asılılıq prinsipləri tətbiq edilmişdir. Tədqiqat işində, həmçinin, 

idarəetmənin bazar və qeyri-bazar metodlarının imkanları və onların ölkənin iqtisadi 

təhlükəsizliyinin müasir vəziyyətinə təsiri təhlil edilir. Tədqiqat nəticəsində mövcud 

kateqoriya aparatlarını təhlil edərkən, ölkə iqtisadiyyatının vəziyyətini obyektiv qiy-

mətləndirmək üçün klassik və müasir mövqelər nəzərə alınmaqla iqtisadi təhlükəsizlik 

göstəriciləri sistemi müəyyən edilmişdir. Tədqiqatın məhdudiyyətləri daha geniş prak-

tik məlumat tələb olunmasıdır. Tədqiqatın praktiki əhəmiyyəti respublikanın spesifik 

xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla iqtisadi təhlükəsizlik göstəriciləri sisteminin təkmil-

ləşdirilməsi, sosial-iqtisadi vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasını təmin edən və milli ma-

raqlara cavab verən mexanizmlərinin istifadə edilməsindən ibarətdir. 

Açar sözlər: iqtisadi təhlükəsizlik, iqtisadi artım, milli maraqlar, iqtisadi təhlükəsiz-

liyin səviyyəsi və növləri, sosial-iqtisadi istiqamət. 
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Abstract 

The main purpose of the study is to study, systematize and analyze the existing po-

sitions of various authors on the essence of economic security in order to determine 

the state of national security of the republic in the modern period on the basis of the 

methods used. The research work was carried out on the basis of the application of the 

following scientific methods: comparative, logical, historical, systematization and ge-

neralization. In the article used the principles of spatial and temporal dependence. In 

the study also were analyzed the possibilities of market and non-market methods of 

economic management and their impact on the current state of the country's economic 

security. As a result of the study, analyzing the existing categorical apparatus, a system 

of indicators of economic security was determined, taking into account the classical 

and modern positions in order to objectively assess the state of the country's economy. 
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Research Limitations: more practical information required. The practical significance 

of the study is to supplement and improve the system of indicators of economic secu-

rity, taking into account the specific features of the republic, to use mechanisms that 

ensure the improvement of its socio-economic situation and meet national interests. 

Keywords: economic security, economic growth, national interests, levels and types 

of economic security, socio-economic orientation. 

В условиях открытости и возрастания взаимозависимости национальных эко-

номик под влиянием глобализации мировой экономики и непредвиденности 

некоторых факторов экономического развития активизируется задача обеспе-

чения экономического роста и безопасности. 

Динамизм экономического и социального развития, глубокие качественные и 

количественные изменения в структуре экономики, необходимость более эф-

фективного исследования природно-сырьевых, трудовых, финансовых ресурсов 

требуют развертывания научных экономических исследований по проблемам 

обеспечения экономической безопасности в различных этапах мирохозяйствен-

ного взаимодействия. 

Термин безопасность имеет древнее происхождение и в переводе с греческого  

означает владеть ситуацией. Аристотель содержание безопасности сводил к 

проблеме самосохранения. Жан-Жак Руссо отмечал, что забота о самосохра-

нении и безопасности есть самая важная из всех забот государств [1]. Основным 

содержанием для большинства определений экономической безопасности яв-

ляется  термин защищенность. 

Определение безопасности стало использоваться с XII века и подразумевает 

стабильность и защищенность. Но уже в ХVII-ХVIII веках почти во всех госу-

дарствах под ним подразумевается общее благосостояние и безопасность. Безо-

пасность - это отсутствие опасности, поэтому главной задачей экономической 

безопасности является обеспечение проведения независимой экономической 

политики, которая будет максимально удовлетворять  индивидуальные и  обще-

ственные потребности, способствовать устойчивости  экономической системы 

к внешним и внутренним угрозам. Современные трактовки  понятия безопас-

ности появились в ХХ веке, в связи происходящими в этот период войнами, 

революциями, экологическими бедствиями. С 1934 года в Советском Союзе 

законодательно закреплен термин государственной безопасности. В мировой 

экономической практике термин экономической безопасности появился в ХХ 

веке, когда после великой депрессии появилось необходимость создания систе-

мы государственного регулирования экономики страны. 
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Проблемы экономической безопасности в постсоциалистическом пространстве 

стали особенно значимыми в связи с переходом от административно-командной 

системы к рыночной системе хозяйствования. Современная трактовка понятия 

безопасность берет начало в ХVII-ХVIII веках, когда практически во всех стра-

нах принимается положение о том, что главной целью государства является об-

щее благосостояние и безопасность. Теоретическое значение понятий экономи-

ческой и национальной безопасности - это определенные основы, раскрываю-

щие их сущность, содержание, виды и понимание главных угроз, механизмов 

обеспечения, направлений эффективной экономической политики государства.  

В течение последних столетий сформировались три основных концепций эконо-

мической безопасности, к которым относятся: 1) камералистская концепция за-

щиты внешнеэкономической безопасности с середины ХIХ века, 2) кейнсиан-

ская концепция защиты от внутренних макроэкономических угроз (со второй 

половины ХХ века, 3) институциональная концепция защиты от администра-

тивных барьеров (с конца ХХ века) [2]. 

Фридрих Лист является  одним из первых критиков классической политической 

экономии А. Смита и Д. Рикардо и основоположником теоретического анализа 

национальной экономической безопасности. В 1841 году Ф. Лист в монографии 

«Национальная система политической экономии» впервые выступил как нацио-

нальный экономист, отстаивая концепцию комплексного развития страны от 

конкуренции дешевых импортных товаров и предлагал проведение протекцио-

нистской политики [3]. Ф. Лист является ведущим представителем камералис-

тики или научных теорий ХIХ века, посвященных проблемам  государственного 

регулирования. Его теория отстаивает защиту национальных экономических 

интересов и национальной экономической безопасности от конкуренции разви-

тых иностранных государств. В соответствии с этой концепцией целью борьбы 

за национальную экономическую безопасность является экономическая незави-

симость, а основным  методом за национальную экономическую безопасность 

служит протекционистская торговая политика. 

Следующая базовая концепция экономической безопасности - это кейнсианская 

концепция национальной безопасности. Она появилась в 30-ые годы ХХ века, в 

период великой депрессии, как теория защиты от внутренних макроэконо-

мических угроз. Эту теорию сформулировал английский экономист Дж. Кейнс 

в своем труде «Общая теория занятости, процента и денег» [4]. Главными угро-

зами национальной экономической безопасности в этой концепции считается не 

конкуренция иностранных товаров, а «провалы рынка», нестабильность эконо-

мического роста, безработица, депрессия, инфляция. Целью развития ставится 
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экономическая и социальная стабильность в обществе. Предыдущая, камера-

листская концепция национальной экономической безопасности Ф. Листа, с 

использованием протекционистских мер, предназначена для периферийных 

стран, кейнсианская теория, предназначенная для развитых стран, уделяет осо-

бое внимание внутренним макроэкономическим условиям национального эко-

номического роста. При этом методами борьбы за национальную экономи-

ческую безопасность в кейнсианской теории принимается государственное ре-

гулирование производства, занятости и денежного обращения. По теории клас-

сиков для решения экономических проблем у рынка есть свои механизмы ре-

гулирования, т. е. действует принцип саморегулируемости экономики, инфля-

ции, безработицы, денежного обращения, экономического роста. По кейнсиан-

ской же теории инфляция, безработица не проходят сами по себе и, поэтому, 

необходимо государственное вмешательство для проведения антимонопольной 

политики и участие профсоюзов для решения проблем безработицы, мини-

мальной заработной платы и др. 

Если термин «национальная безопасность» впервые был введен в1904 году, а 

«экономическая безопасность» - в 1932 году, то в 1934 году был создан Комитет 

по экономической безопасности при Франклине Рузвельте. 

Третья концепция экономической безопасности - институциональная концепция 

национальной экономической безопасности, появилась в 80-ые годы ХХ сто-

летия, в период возникновения кризиса неоклассической экономической школы, 

связана с именем перуанского экономиста Эрнандо де Сото. Эта концепция 

претендует на приоритетную роль по сравнению с другими. В опубликованной  

Эрнандо де Сото в 1989 году монографии «Иной путь» особое внимание уде-

ляется исследованию проблем теневой экономики в современной рыночной эко-

номике [5]. Основное значение институциональной концепции состоит в объяс-

нении причин роста теневой экономики. Причиной массовой теневой актив-

ности согласно этой теории считается неэффективный правовой режим, когда 

развитие и процветание бизнеса зависит в большей степени от действующих 

законов и в меньшей степени от непосредственной предпринимательской дея-

тельности. В таких условиях предприниматель лучше лавирующий действую-

щими правилами, законами и связями оказывается в  значительно лучшем по-

ложении, чем тот, кто занят производственной деятельностью. Поэтому главной 

угрозой национальной экономике являются не «провалы рынка», а «провалы 

государства». В таких условиях напрашивается вывод о том, что нужно приз-

нать собственность и труд людей, которых легальный сектор  отторгает, и тогда 

заработает принцип сотрудничества. 
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Следовательно, по теории Э. де Сото главными угрозами национальной безо-

пасности являются административные барьеры, законы или их плохое вы-

полнение. 

Подытоживая вышесказанное, отметим, что реальные угрозы экономической 

безопасности страны могут создаваться и зарубежными конкурентами (камера-

листская теория Ф. Листа), и «провалами рынка (Дж. Кейнс), и «провалами 

государства» (Э. де Сото). Рациональное функционирование национальной эко-

номики требует устранения основных угроз. 

Стало быть, в соответствии с институциональной концепцией, если угрозами на-

циональной экономической безопасности являются провалы государства, адми-

нистративные барьеры, рентоискательство, безработица, инфляция, а целью – вы-

полнение законов, защита прав собственности, то методами служат снижение ре-

гистрационных процедур и платежей, борьба с бюрократизмом и коррупцией. 

Отметим также, что, несмотря на наличие трех основных концепций нацио-

нальной экономической безопасности с их разветвлениями, они не исключают 

друг друга, а взаимодополняют и относятся к каждой стране в большей или в 

меньшей степени в зависимости от конкретной экономической социально-эко-

номической динамики. 

Конечно, понятие экономической безопасности не существует вне пространства 

и времени, является формой и отображением угроз экономического, экологи-

ческого, политического, социального характера.  

Так, западные ученые более узко определяют безопасность страны, подразу-

мевая, прежде всего защищенность от внешних угроз. Американский ученый 

Дж. Киршнер важным аспектом государства считал «национальную жизненную 

силу», т. е. способность общества целеустремленно решать прежде всего со-

циально-экономические проблемы [6]. 

Английский ученый В. Кейбл связывал понятие экономической безопасности с 

использованием военной силы [7]. Среди сильных азиатских государств, в 

Японии под экономической безопасностью подразумевается состояние эконо-

мики, при котором она защищена от угроз международного характера, прежде 

всего экономическими средствами. 

В основе же китайской трактовки экономической безопасности, как утверждает 

ученый Джанг Ёнг, лежит экономический суверенитет или независимость в 

принятии решений [8].  

Обобщая основные трактовки безопасности, появившиеся с позапрошлого сто-

летия, можно отметить, что это «ситуация спокойствия, появляющаяся в резуль-

тате отсутствия реальной опасности (как физической, так и моральной), а также  
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материальные, экономические, политические условия, соответствующие орга-

ны и организации, способствующие созданию данной ситуации» [9].  

Среди известных российских ученых объективно относят «безопасность к 

идеально возможной в перспективе, но нереальной в прежних и нынешних 

конкретно-исторических условиях, так как в точном смысле она означает отсут-

ствие опасностей и угроз» [10]. 

Несмотря на множество уровней и видов экономической безопасности: про-

мышленной, продовольственной, сырьевой, сельскохозяйственной, финансо-

вой, национальной, региональной, международной, военной, информационной, 

политической, социальной, все они предобусловливают  друг друга и отметим 

особое значение экономической безопасности, как одной из основных струк-

турообразующих частей национальной безопасности. Национальная безопас-

ность является, таким образом, состоянием защищенности от внутренних и 

внешних, объективных и субъективных угроз страны на данный период вре-

мени. «Под национальной безопасностью понимается состояние страны, при 

котором отсутствуют или обеспечивается надежное устранение (парирование) 

внешних и внутренних угроз жизненно важным интересам личности, общества 

и государства» [11]. Проблемы национальной экономической безопасности пе-

риодически фиксируются в официальных правительственных документах. 

В 1985 году Генеральной Ассамблеей ООН принята «Концепция  международ-

ной экономической безопасности». 

Национальная безопасность страны определяется системой ее национальных 

интересов. 29 июня 2004 года издан закон Азербайджанской Республики «О 

национальной безопасности». Согласно изданному закону к национальным ин-

тересам Азербайджанской Республики в экономической области относятся: 

- наращивание экономического потенциала; 

- развитие рыночной экономики, совершенствование ее правовых основ; 

- обеспечение экономической стабильности; 

- создание благоприятных условий для внутренних и иностранных инвестиций 

в целях развития экономики; 

- защита и эффективное использование природных и материальных богатств; 

- обеспечение свободного и равноправного участия в формировании и деятель-

ности регионального и мирового рынка [12]. 

23 мая 2007 года Распоряжением Президента Азербайджанской Республики  ут-

верждена «Концепция национальной безопасности Азербайджанской Республи-

ки», посвященная задачам дальнейшего социально-экономического развития 

страны, определяются его пути и формы. Являясь собирательной, синтетичес-

кой категорией, экономическая безопасность тесно связана со следующими 
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понятиями: экономическая стабильность, экономическое развитие, экономичес-

кая независимость, экономический рост, экономический суверенитет, нацио-

нальные интересы, угрозы национальной безопасности и др. 

Экономическая безопасность как экономическая категория является основной сос-

тавляющей национальной безопасности. Впервые понятие национальной эко-

номической безопасности появилось в США в середине 30-х годов в период «Ве-

ликой депрессии» и менялось в зависимости от уровня развития экономики и меж-

дународных отношений в соответствующие периоды. Первейшим условием обес-

печения национальной безопасности государства является обеспечение эконо-

мической безопасности. В современный период проблемы экономической безо-

пасности имеют особое значение в связи с тем, что взаимосвязанные национальные 

экономики глубоко интегрируются в мирохозяйственную систе-му и испытывают 

на себе внешнее воздействие ее положительных и негативных тенденций. 

Среди множества определений экономической безопасности отметим следую-

щие. Так, академик Л. И. Абалкин отмечает, что «обеспечение экономической 

безопасности - это гарантия независимости страны, условие стабильности и эф-

фективности жизнедеятельности общества, человека. Таково общее правило, не 

знающее исключений. Поэтому обеспечение экономической безопасности при-

надлежит к числу важнейших национальных приоритетов. Это показывает ми-

ровой опыт» [13]. Также он подчёркивает, что экономическая независимость 

означает возможность контроля государства за национальными ресурсами, дос-

тижения такого уровня производства, эффективности и качества продукции, 

который обеспечивает ее конкурентоспособность на мировом рынке. Эконо-

мическая безопасность это «состояние экономики и институтов власти, при ко-

тором обеспечиваются гарантированная защита национальных интересов, со-

циальная направленность политики, достаточный оборонный потенциал» [14]. 

Экономическая безопасность это «Состояние, в котором народ может суверен-

но, без вмешательства и давления извне, определять пути и формы своего эко-

номического развития» [15]. 

Экономическая безопасность - это «способность экономики обеспечивать эф-

фективное удовлетворение общественных потребностей» [16]. 

Несмотря на множество определений, можно отметить, что большинством авторов 

экономическая безопасность рассматривается как совокупность факторов, обеспе-

чивающих независимость национальной экономики, устойчивую конкурентоспо-

собность, способность к постоянному обновлению и совершенствованию. 

Тем не менее, считаем, что по существу содержание экономической безопас-

ности является многоуровневым, включающим индивидуальный, микро, мезо, 

макро или национальный и мирохозяйственный уровень.  
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Государство должно выступать гарантом, обеспечивающим экономическую бе-

зопасность. Носителем национальных интересов является народ, а выразителем 

их должно быть государство, защищая и обеспечивая условия жизнеобеспечен-

ности всех его субъектов [17]. Государственная стратегия национальной эко-

номической безопасности должна включать характеристику внешних и внут-

ренних угроз экономической безопасности как совокупности условий и факто-

ров, создающих опасность для экономических интересов населения страны. По-

мимо этого необходим учет факторов, подрывающих устойчивость социально-

экономической системы государства. Также необходимо учитывать, что в сов-

ременный период экономическая безопасность формируется в условиях разви-

тия процессов глобализации и рыночных отношений. При  выявлении условий 

обеспечения экономической безопасности отдельной страны необходимо учи-

тывать следующие основные свойства: 1. Сохранение единого экономического 

пространства, обеспечивающего соблюдение национальных интересов; 2. Спо-

собность экономики возобновлять процесс расширенного воспроизводства во 

всех секторах и отраслях; 3. Соблюдение принципа государственного контроля 

над стратегическими ресурсами; 4. Обеспечение независимости экономики 

страны от импорта основных видов продукции; 5. Стимулирование инвести-

ционной и инновационной деятельности; 6. Сохранение условий пропорцио-

нального развития отраслей и регионов страны; 7. Поддержание необходимых 

условий жизнедеятельности населения; 8. Удержание таких показателей, как 

инфляция, безработица, бедность на уровне, необходимом для поддержания 

стабильности в обществе.  

Экономическая безопасность страны в современных условиях приобретает пер-

востепенное значение, т. к. она дает ориентиры для принятия важнейших со-

циально-экономических решений. Постоянно происходящие изменения в об-

щественно-экономической динамике обусловливают возможность появления 

кризисных явлений, что в свою очередь актуализирует проблему обеспечения 

экономической безопасности [18]. 

При оценке уровня экономической безопасности основополагающим фактором 

является разработка системы показателей экономической безопасности на сов-

ременном этапе развития. Для оценки уровня обеспечения экономической  безо-

пасности в республике приведем ряд показателей макроэкономического, отрас-

левого и социального характера в настоящее время (2018 год); отставание сред-

недушевого ВВП от среднемирового - 60%, доля в промышленном производстве 

обрабатывающих отраслей - 21,9%; доля машиностроения в обрабатывающей 

промышленности - 0,4%; расходы на научные исследования в процентах к ВВП 

- 0,15%; экспорт в использованном ВВП - 16,6%; доля минеральной продукции 
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в экспорте - 92,1%; доля новых видов продукции в промышленном производстве 

- 0,06%; доля доходов населения, ниже прожиточного минимума - 5,1%; уровень 

безработицы - 4,9%;  соотношение минимальной и средней заработной платы - 

33%;  доля оплаты труда в ВВП - 19,4%;  уровень инфляции - 102,3%; дефицит 

бюджета в процентах к ВВП –  

-0,3%; расходы на экологию в процентах к ВВП - 0,3% и др. Множество 

показателей, характеризующих как положительную сторону, так и отрица-

тельную сторону, т. е. состояние обеспеченности экономической безопасности 

в настоящее время требуют, конечно, улучшения социально-экономической ди-

намики в последующем через продолжение рыночного реформирования с ис-

пользованием потенциала рыночного и государственного регулирования.  

Обобщая отметим, что  экономическая безопасность страны это такое состояние 

экономики, которое создает условия для ее динамичного развития, повышения 

эффективности в реальном секторе на микро, мезо, макроуровне, для претво-

рения в жизнь социальных и экологических задач, а также для повышения инно-

вационного уровня национальной экономики. 

Заслуживает внимания сопоставление понятий экономическое развитие и эко-

номическая безопасность и как отмечают авторы «с философской точки зрения 

развитие и безопасность представляются двумя различными, но тесно взаимо-

связанными условиями жизнедеятельности в любой сфере. При этом  опреде-

ляющим условием является все же развитие, а безопасность это развитие лишь 

обеспечивает. Таким образом, обеспечение экономической безопасности сле-

дует рассматривать в качестве необходимого условия нормального функциони-

рования и прогрессивного развития экономики» [19]. 

Экономическая безопасность составляет основу всех видов, уровней и форм бе-

зопасности. Национальная экономическая безопасность объективно должна 

отражать всю многогранную взаимосвязанную систему интересов страны, выра-

жая потенциал и возможности ее экономического развития, и, следовательно, 

экономического суверенитета, т. е. национальной экономической системы. Ос-

новным свойством системы является ее целостность, а целостность подра-

зумевает тесное взаимодействие составных частей. Следствием же целостности 

системы  выступает ее интегрированность, которая  не сводится к простой сумме 

ее слагаемых. В экономическом разрезе интегрированность означает, что взаи-

модействие частей системы создает дополнительную производительную силу, 

большую, чем сила отдельных ее частей. В условиях открытости и возрастания 

взаимозависимости национальных экономик под влиянием глобализации миро-

вой экономики и непредвиденности некоторых факторов экономического разви-

тия активизируется задача обеспечения экономического роста и безопасности. 
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Заключение 

Теоретическое значение понятий экономической и национальной безопасности  

исходят из множества взглядов, и предполагает определение их содержания, ви-

дов и понимание главных угроз, механизмов обеспечения, направлений эф-

фективной экономической политики государства. Несмотря на наличие опреде-

ленного количества позиций об экономической безопасности, они не исклю-

чают друг друга, а взаимодополняют и относятся к каждой стране в большей или 

в меньшей степени в зависимости от конкретной экономической социально-эко-

номической динамики. Примененная система показателей экономической безо-

пасности показывает на состояние безопасности республики, ее отличие от по-

казателей других стран, а также на положительные и отрицательное их зна-

чение, указывающих необходимость достижения устойчивого роста и соот-

ветствия национальным интересам. 
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Xülasə 

Məqalədə debitor və kreditor borclarının yaranması, dəyişilməsi və tanınmasının da-

yandırılmasının mənfəətin kəmiyyətinə təsiri tədqiq edilmişdir. Göstərilmişdir ki, ma-

liyyə nəticələrinin kəmiyyəti və tanınması real pul axınları ilə deyil, həmçinin həmin 

öhdəliklərin mövcudluğu və dinamikası ilə də müəyyən edilir. Debitor borclarının ödə-

niləsi (daxil olması) ödəmə qabiliyyətinin artımını xarakterizə edir.  Əldə olunan pul 

şübhəsiz ki, debitor borcları ilə müqayisədə daha yüksək likvidlidir. Daha sonra müəy-

yən edilmişdir ki, kreditor borclarının ödənilməsi maliyyə levericini yüksəltməklə təş-

kilatın ödəmə qabiliyyəti haqqında məlumatları müsbət anlamda dəyişdirir. Bu cür dəyi-

şiklik ödəmə qabiliyyəti əmsalının kəmiyyətinin artımını əks etdirir. Əgər təsərrüfatçılıq 

subyektində əmlak çoxdursa və borc azdırsa, onda borcun qaytarılması daha yüksək 

ödəmə qabiliyyətini sübut edir, əksinə, əgər müəssisədə əmlak azdırsa və borc çoxdursa, 

onların qaytarılması nə qədər paradoksal görünsə də, müflisləşmə deməkdir. 

Açar sözlər: Öhdəlik, debitor borcları, kreditor borcları, likvidlik, maliyyə leverici, 

rentabellik, dekapitallaşma, rekapitallaşma, novasiya. 
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Abstract 

The article investigates the effect of accounts receivable repayment on profit margins, 

as recognition of financial results is determined by the dynamics of liabilities, and not 

by real cash flows, which means an increase in solvency. The money actually received 

is, of course, significantly more liquid than the debts of debtors. 

It is further determined repayment of accounts payable by increasing the financial 

leverage ratio changes the solvency of the organization, depending on the value of the 

solvency ratio until the debt is repaid, or upwards. 
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This observation leads us to very interesting conclusions: if an economic entity has a 

lot of property and few debts, then repaying debts becomes even more solvent. If, on 

the contrary, the organization has little property and a lot of debts, their return, para-

doxically, will mean bankruptcy. 

Keywords: Innovation, capitalization, recapitalization, decapitalization, liquidity, 

financial leverage, profitability, commitment. 
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Резюме 

В данной статье исследовано влияние факта погашения дебиторской задолжен-

ности на величину прибыли, так как признание финансовых результатов опре-

деляется динамикой обязательств, а не реальным движением денежных потоков, 

что отражает рост платежеспособности. Действительно, полученные деньги, без-

условно обладают значительно большей ликвидностью, нежели долги дебиторов. 

Далее определено, что погашение кредиторской задолженности повышая коэф-

фициент финансового левериджа изменяет данные о платежеспособности орга-

низации, в зависимости от значения коэффициента платежеспособности до 

факта погашения долга, либо в сторону увеличения. 

Проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что если у хозяй-

ствующего субъекта много имущества и мало долгов, то, отдавая долги, субъект 

становится ещё более платежеспособным. Если же, наоборот, у субъекта мало 

имущества и много долгов, их возврат, как это не парадоксально, будет означать 

его банкротство. 

Ключевые слова: Обязательство, дебиторская задолженность, кредиторская 

задолженность, финансовый леверидж, рентабельность, де-

капитализация, рекапитализация, новация. 
 

Giriş 

Təsərüfatçılıq subyektlərinin maliyyə vəziyyətinə və hər şeydən əvvəl maliyyə nəticələ-

rinin formalaşmasına öhdəliklərin yaranması, onların kəmiyyətinin dəyişilməsi və ödə-

nilməsi faktları ciddi təsir göstərir. Öhdəliklərin dəyişilməsi dedikdə -öhdəliklərin hüquqi, 

iqtisadi və mühasibat mahiyyətinin dəyişilməsi üzrə faktların baş verməsi başa düşülür. 
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Öhdəliklərin hüquqi mahiyyətinin dəyişilməsi müqavilənin qüvvəyə minməsi nəticə-

sində baş verə bilər. Yeni qanun yeni qaydalar müəyyənləşdirməklə öhdəliyin kəmiy-

yətini dəyişdirmək imkanına malikdir. Məsələn, vergi haqqında qanunvericilikdə də-

yişikliklər müəssisədə mövcud olan vergilərin büdcəyə ödənilməsi üzrə kəmiyyət-

lərini dəyişə bilər. 

Əsas hissə 

Kontragent qarşısında müəssisənin öhdəlikləri və kontragentlərin müəssisə qarşısın-

dakı öhdəlikləri dedikdə iqtisadi nöqteyi-nəzərdən müvafiq surətdə alınmış və veril-

miş kreditlər və digər borclar başa düşülür. Belə borcların mövcudluğu bütün hallarda 

təsərrüfatçılıq subyektinin gəlirlərinin və xərclərinin mənbələrini təcəssüm etdirir. 

Öhdəliklərin iqtisadi mahiyyətinin dəyişilməsi, onların formalaşdırdığı maliyyə nəti-

cələrinin dəyişilməsinə gətirib çıxarır. Məsələn, əgər müəssisə ona verilən kreditin 

köməyi ilə kreditora ödədiyi faizdən çox mənfəət əldə edirsə, onda mövcud öhdəlik 

müəsisə üçün səmərəlidir. Əgər, əksinə, kredit üzrə ödənilən faiz alınan mənfəəti üstə-

ləyirsə, onda kredit iqtisadi cəhətdən səmərəli deyildir. 

Müəssisə tərəfindən verilən və alınan pul vəsaitləri, digər əmlak növləri özlüyündə 

debitor (kontragentlərə verilən) və kreditor (kontragentdən alınan) borclarıdır. Bunlar 

təkcə kredit və borc müqavilələri üzrə öhdəlik deyil, həmçinin malalanlar, malsatanlar, 

müxtəlif debitor və kreditorlarla, büdcə ilə, işçilərlə və s. ilə hesablaşmalar deməkdir.  

Bu zaman gəlirlər və xərclər dedikdə, burada təkcə alınası və ödəniləsi məbləğləri 

deyil, həmçinin əldən verilən səmərəni də görmək lazımdır. Məsələn, işəgötürənin 

əmək ödəməsi üzrə borcu əmək qanunvericiliyinin normalarına görə həmin məbləğə 

faiz hesablanmasını nəzərdə tutmur və eyni zamanda günə-gün ödənilir (bəzən ayda 

iki dəfə). Beləliklə, daimi işçiləri daimi əsasda müəssisə kreditləşdirir (özünün əmək-

haqqı məbləğində). Daha sonra aydın görünür ki, pulun qiymətdən düşməsi hallarında 

büdcə qarşısında öhdəliklərin dəyişilməsi vergi ödəyiciləri üçün əlverişli, dövlət büd-

cəsi üçün isə əlverişsizdir və i.a. 

Öhdəliklərin mühasibat mahiyyətinin dəyişilməsi dedikdə, onun mühasibat uçotunun 

qaydalarının dəyişilməsi və həmin dəyişikliyin öhdəliyin yaranması anından ödənil-

məsi anınadək maliyyə hesabatında əks etdirilməsi başa düşülməlidir. Məsələn, qüv-

vədə olan metodologiyaya görə deponentləşdirilən əməkhaqqı adlandırılan borc, baş-

qa sözlə, əməkhaqqını ödəmək üzrə öhdəlik (vaxtında ödənilməyən) 202-2 “İsteh-

salatla (işlə və xidmətlə) məşqul olan işçi heyəti ilə bağlı məsrəflər” adlı hesabda deyil, 

538 “Diğər qısamüddətli kreditor borcları” adlı hesabda əks etdirilir. Bu halda müəs-

sisənin nə işçilər qarşısında öhdəlikləri, nə də onun məbləği dəyişikliklərə məruz qalır. 

Başqa sözlə, öhdəliklərin uçotu qaydası, daha konkret desək, onun xalis mühasibat 
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mahiyyəti dəyişikliyə uğrayır. Beləliklə, öhdəliklərin mühasibat mahiyyətinin dəyişil-

məsi dedikdə, öhdəliklər haqqında informasiyaların mühasibat uçotu hesablarında əks 

etdirilməsi və onun maliyyə hesabatlarında təqdim olunması metodikasının dəyişil-

məsi başa düşülməlidir. 

Müəssisənin öhdəlikləri haqqında informasiyaların maliyyə hesabatında əks etdiril-

məsinin metodoloji priyomlarının seçilməsi onun maliyyə vəziyyətinin təhlilinin prak-

tik olaraq bütün istiqamətlərinin nəticələrini müəyyənləşdirir. İlk növbədə öhdəlik-

lərin uçotunun mövcud qaydası təsərrüfatçılıq subyektinin ödəmə qabiliyyətinin qiy-

mətləndirilməsinin nəticələrinə təsir göstərir. Müəssisənin ödəmə qabiliyyətini qiy-

mətləndirərək, biz onun daha yüksək likvid əmlakını kreditor borcları ilə müqayisə 

edirik. Əslində borc uzunmüddətli (bir ildən yuxarı) və qısamüddətli (bir ildən aşağı) 

borclara bölünür. Ödəmə qabiliyyətlərini hesablamaq üçün yalnız qısamüddətli borc-

lara diqqət yetirilir, başqa sözlə aktivlər həmin ilin yalnız cari ödənişlərini təmin etmə-

lidir. Eyni zamanda mühasibat uçotunda bu və ya digər öhdəliyin necə təsnifləndiril-

məsindən (əks etdirilməsindən) asılı olaraq müəssisənin ödəmə qabiliyyətinin mənzə-

rəsi kəskin surətdə dəyişir. Bu onunla əlaqədardır ki, balans, bütün hallarda imzalan-

dığı tarixə müəssisənin maliyyə vəziyyətini əks etdirməlidir. Odur ki, öhdəliklərin 

uzunmüddətli və qısamüddətli öhdəliklərə bölünməsi bilavasitə balansın tərtib edildiyi 

tarixə həyata keçirilməlidir. Bununla yanaşı, praktikada bəzən səhv üzündən, bəzən 

də düşüncəli surətdə ödəmə müddəti bir ildən yuxarı olan borc ödənildikdə balansda 

uzunmüddətli kimi nümayiş etdirilir, daha sonra ödəmə müddəti bir ildən az olduqda 

balansın qısamüddətli öhdəliklər bölməsinə köçürülür. Hesabatın bu qaydada saxtalaş-

dırılmasının nəticəsi olaraq müəssisənin mühasibat balansının məlumatları əsasında 

hesablanan ödəmə qabiliyyəti göstəricilərini əhəmiyyətli dərəcədə artırmaq olar. 

Öhdəliklərin kəmiyyətindəki dəyişikliklər müəssisənin rentabelliyinin qiymətləndi-

rilməsinə də təsir göstərir. Rentabellik göstəricisi bir manat xərcə neçə qəpik mənfəət 

gətirildiyini nümayiş etdirir. Göstəricinin şərhindən asılı olaraq xərc qismində ya akti-

vin orta kəmiyyəti, ya da xərclərin dövr ərzində dekapitallaşdırılan məbləği götürülür. 

Birinci halda xərc aktivlərin seçilmiş qiymətlərindən asılıdır. Obyektin qiyməti nə 

qədər yüksəkdirsə, rentabellik bir o qədər aşağıdır, ikinci halda, əksinə, dekapital-

laşma nə qədər aşağıdırsa, rentabellik bir o qədər yüksəkdir. 

Konkret desək, müəssisə öhdəliklərinin mühasibat uçotunun metodikasının onun ren-

tabelliyinin qiymətləndiriməsinə təsiri özünü onda göstərir ki, müəssiənin gəlirləri 

faktik olaraq özlüyündə onun kontragentlərinin öhdəliklərinin məbləğində, xərcləri isə 

onun kontragentləri qarşısındakı öhdəlikləri məbləğində təcəssüm edir. 

Burada hər şeydən əvvəl öhdəliklərin elə bir mühasibat qiymətləndirilməsi əhəmiyyət 

daşıyır ki, ondan asılı olaraq müəssiənin gəlir və xərcləri maliyyə hesabatında əksini 
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tapmış olur. Bu isə ilk növbədə mübahisəli borclar üzrə rezervlər hesablandıqda öhdə-

liklərin mühasibat qiymətləndirilməsindəki dəyişikliklərə aid edilir. 

Öhdəliklərin mühasibat mahiyyətində olan dəyişikliklər təsərrüfatçılıq subyektlərinin 

cəlb olunmuş maliyyələşmə mənbələrindən asılılıq dərəcəsini əks etdirən göstəri-

cilərin dəyişilməsi amili kimi də çıxış edir. Müəssisə vəsaitlərinin yaranma mənbə-

lərinin xüsusi və cəlb edilmiş mənbələrə ayrılması maliyyə hesabatının əhəmiyyətini 

müəyyənləşdirir. Məsələn, məqsədli maliyyələşmə həm xüsusi vəsaitlərin tərkibinə, 

həm də cəlb olunmuş vəsaitlərin tərkibinə daxil edilə bilər. Bu həmçinin balansın pas-

sivində əks etdirilən rezervlərə də aiddir. Belə ki, rezervlər ya xüsusi vəsait mənbə-

lərinin elementi kimi, ya da kreditor borcu kimi tanına bilər. Birinci halda hüquqi 

status, ikinci halda isə iqtisadi status nəzərdə tutulur. Əslində rezerv kreditor borc-

larının ödənməsi kimi aktivlərin qarşıdan gələn xaric olması deməkdir (mühasibat 

uçotunun mövcud metodikası anlamı baxımından). 

Öhdəliklərin hüquqi mahiyyətinin dəyişilməsi faktlarının mühasibat uçotu məsələləri 

bir sıra alimlərin monoqrafiyalarında izah edilmişdir [1; 5; 6]. 

Öhdəliklərin tanınmasının dayandırılması özlüyündə onların balansdan silinməsi de-

məkdir. Əgər biz öhdəliklərin tanınmasının dayandırılmasına qədər onun (öhdəliyin) 

mövcudluğu barədə danışa biləriksə, tanınma dayandırıldıqdan sonra isə onun atıq 

mövcud olmaması fikri ilə razılaşmalıyıq. 

Öhdəliyin şərtləri dedikdə onun mahiyyəti başa düşülür, başqa sözlə, tərəfləri arasında 

bağlanılan öhdəlik üzrə müqavilənin şərtləri anlaşılır. Məqalənin əvvəlində biz qeyd 

etmişdik ki, öhdəlik qismində bir şəxs (borclu) digər şəxsin (kreditor) xeyrinə müəy-

yən əməliyyatı həyata keçirir. Belə əməliyyatlara aiddir: əmlak vermək, iş yerinə yetir-

mək, pul ödəmək və s. Kreditor bütün hallarda borcludan öz vəzifəsini yerinə yetir-

məyi tələb etmək hüququna malikdir. Öhdəliyin predmeti kimi çıxış edən fəaliyyətin 

faktik yerinə yetirilməsi, yaxud borclu tərəfindən müəyyən fəaliyyətdən imtina edil-

məsi hər iki halda öhdəliyin icrası kimi başa düşülür. Məsələn, iki müəssisə - malgön-

dərən və alıcı təşkilat arasında bağlanan müqaviləyə görə malgöndərən müəyyən müd-

dət ərzində müəyyən həcmdə mal göndərməyi öhdəsinə götürür, malalan isə malı 

aldıqdan sonra malsatana nəzərdə tutulan məbləğdə pul köçürməyi öhdəsinə götürür. 

Bu halda öhdəliyə görə tərəflərin bağladığı müqavilə əsasında malsatan debitor, mala-

lan isə kreditor qismində çıxış edir. Malsatan tərəfindən müqavilə əsasında lazımi 

keyfiyyətdə və həcmdə malın alıcıya verilməsi həmin müqavilə üzrə öhdəliyin yerinə 

yetirilməsi kimi qəbul edilir. 

Malsatan tərəfindən öhdəliyin icra olunması faktı mühasibat uçotunda müvafiq köçür-

mələr vasitəsi ilə rəsmiləşdirilir. Malsatanın mühasibat uçotunda satışın maliyyə nəti-

cəsi müəyyən edilir (malın maya dəyəri ilə onun satış qitməti arasındakı fərq). 
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Malalan aldığı malın dəyərini ödəmək öhdəliyi üzrə debitor kimi çıxış edir. Bu öhdə-

liyin icrası dedikdə, malalan tərəfindən pulun malsatanın hesabına köçürülməsi başa 

düşülür. Köçürülən vəsait məbləğində malalanın mühasibat uçotunda həmin öhdəliyin 

icrasını əks etdirən müvafiq yazılış həyata keçirilir.  

Öhdəliyə müəssisənin maliyyə vəziyyətinin mənzərəsinə təsiri mövqeyindən yanaşsaq, 

onun ödənilməsi faktı özlüyündə ya aktiv üzrə rekapitallaşma (debitor borclarının ödə-

nilməsi), ya da passiv üzrə dekapitallaşma (kreditor borclarının ödənilməsi) deməkdir. 

Debitor borclarının ödənilməsi faktı əslində mənfəətin kəmiyyətini dəyişdirmir, başqa 

sözlə, maliyyə nəticələrinin tanınması real pul axınları ilə deyil, daxil olmuş öhdəlik-

lərin dinamikası ilə müəyyənləşdirilir. Bu isə özlüyündə ödəmə qabiliyyətinin artması 

deməkdir. Həqiqətən də alınan pullar, şüphə yoxdur ki, debitorların borcları ilə müqa-

yisədə daha çox likvidlidir. 

Kreditor borclarının ödənilməsi maliyyə leverici əmsalını yüksəltməklə müəssənin 

ödəmə qabiliyyəti haqqında məlumatları müsbət istiqamətdə dəyişdirmiş olur.  

Borcun ödənilməsi faktınadək olan hallarda ödəmə qabiliyyəti müsbət xarakterə (≥1) 

malikdir, borcun ödənilməsi əmsalın surətini və məxrəcini kəmiyyətə bərabər səviy-

yədə saxlamaqla, onun əhəmiyyətini azaldır. Belə bir asılılıq şərti işarələrin qəbulunun 

köməyi ilə daha aşkar görünür. Məsələn, ödəmə qabiliyyətinin əmsalını surətdə A, 

məxrəci isə B adlandırsaq, onda ödəmə qabiliyyəti əmsalı bərabər olaraq: K=A/B. Öh-

dəliyin ödənilmə məbləğini şərti olaraq N adlandırsaq, onda borcun ödənilməsi fak-

tından sonra hesablanılan ödəmə qabiliyyəti əmsalı belə olacaq: K=(A-N)/(B-N). Bu 

şərti işarələrdən istifadə etməklə, biz, növbəti asılılıq haqqında danışa bilərik. Əgər 

borc ödənilənədək A<B, onda K'<K; əksinə, A>B, onda K'>K olacaq. 

Məsələn, fərz edək ki, müəssisənin dövriyyə aktivlərinin məbləği surətdə A=100000 

man, öhdəliyin məbləği isə məxrəcdə B=200000 manat təşkil edir. Belə olduqda 

K=100000/200000=0,5-ə bərabərdir. Müəssisə 20000 manata bərabər olan borcu (N) 

ödəyir. Bu halda A-N=10000; B-N=110000; K'=1000/110000=0,09. 

Daha sonra əks situasiyanı nəzərdə tutsaq, onda borc ödənilənədək N=90000, 

A=200000, B=100000, müvafiq surətdə K=2 olacaq. Borc ödənildikdən sonra 

K'=110000/10000=11 olacaq. 

Deyilənlər aşağıdakı kimi nəticə çıxarmağa imkan verir: əgər təcərrüfatçılıq subyek-

tində əmlak çox, borc azdırsa onda borcu ödəməklə müəssisənin ödəmə qabiliyyəti 

daha yüksək olur. Əgər əksinə, müəssisədə əmlak azdırsa, borc çoxdursa onların qay-

tarılması da müflisləşmə ilə nəticələnəcək. Bəzən tərəflərin razılığı ilə öhdəliklər geri-

yə çəkilmə yolu ilə (pul ödənilməsi, əmlakın verilməsi və s.) dayandırıla bilər. Belə 

geriyə çəkilmənin ölçüsü, müddəti və qaydası tərəflər tərəfindən müəyyənləşdirilir. 

Geriyə çəkilmənin iqtisadi mahiyyəti bundadır ki, borclu onun icrasından imtina edə-

rək, kreditorun zərərini ödəyir. Məsələn, biz mal göndərilməsi haqda müqavilə bağla-
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maqla, alıcı qismində çıxış edirik. Müqaviləyə uyğun olaraq malgöndərən müəyyən 

dövrdə müqavilədə qeyd olunan qiymətlə bizə müəyyən həcmdə mal göndərilməsini 

öhdəsinə götürmüşdür. Müqavilə bağlamaqla biz bir tərəfdən digər malgöndərənlərlə 

müqavilə bağlamadan həmin malın alınmasını nəzərdə tuturuq, digər tərəfdən özümü-

zün pul axınlarımızı planlaşdırırıq ki, sərbəst pul vəsaitləri ilə gözlənilən malın dəyə-

rini ödəyə bilək. Malgöndərənin özünün öhdəliyindən imtina etməsi malın vaxtında 

göndərilməməsi ilə bağlı bizim üçün zərər sayılır. Həmin zərərin ödənilməsi üçün biz 

malgöndərəndən müəyyən məbləğdə pul tələb edirik (müqavilədən geriyə çəkilməsinə 

görə). Beləliklə, əlavə xalis gəlirin – planlaşdırılmayan mənfəətin alınmasını necə bir 

geriyə çəkilmə kimi mühasibat uçotunda əks etdirmək səhv olardı. Əslində geriyə çə-

kilmə həmin öhdəliyin yerinə yetirilməsi ilə bağlı çəkilən xərclərin ödənilməsi haq-

qında kontragentlərin öhdəlikləri yerinə yetirməməsi ilə əlaqədar razılaşma kimi başa 

düşülməlidir. Belə bir halda geriyə çəkilmə ilə əlaqədar kreditorun ödəməyə razı-

laşdığı məbləğ aşağıdaki kimi ola bilər: 

1. Kontragent tərəfindən öhdəliyin icra olunmaması üzündən çəkilən xərclərdən 

azalan məbləğ; 

2. Həmin xərclərə bərabər olan məbləğ; 

3. Kontragentin öhdəliyin yerinə yetirməməsi ilə bağlı çəkilən xərclərdən artıq 

olan məbləğ. 

Kontragent tərəfindən öhdəliyin icra olunması ilə bağlı müəssisənin xərclərinin qiy-

məti ilə alınmış geriyə çəkilmə məbləğinin qiyməti arasındakı fərq öhdəliyin dayan-

dırılması faktından alınan maliyyə nəticəsi kimi xarakterizə olunur [2]. 

Geriyə çəkilmə faktının maliyyə nəticələrinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsi 

müəssisənin maliyyə vəziyyətinin mənzərəsinə də təsiri göstərir. 

Geriyə çəkilmə faktı borclu müəssisədə müsbət maliyyə nəticəsinə gətirib çıxarırsa, 

onda verilən dəyərlərin qiymətləndirilməsi məbləğinin dekapitallaşmasını və mənfəət 

məbləğinin kapitallaşmasını göstərəcək. Buradan alınan nəticə ödəmə qabiliyyəti, 

rentabellik və maliyyə leverici göstəricilərinin artması deməkdir. 

Əks situasiyada - öhdəliyin dayandırılması nəticəsində geriyə çəkilmədən alınan zə-

rər müəssisənin maliyyə vəziyyətinin qiymətləndirilməsi göstəricilərinin aşağı düş-

məsi kimi anlaşılır. 

Müvafiq olaraq ayrılıqla qeyd edilən hər iki situasiya borclu müəssisədə kreditor 

müəssisə ilə müqayisədə birbaşa əks mahiyyət daşıyacaq. 

Bir sıra hallarda öhdəliklər ya tamamilə, ya da qarşılıqlı tələblər əsasında qismən 

dayandırılır. Mövcud qaydalara görə bunun üçün bir tərəfin ərizə ilə müraciəti ki-

fayətdir. Məsələn, hər hansı müəssisə tərəfindən alınan bir partiya mal üçün mal 

göndərən təşkilat qarşısında 70000 manat məbləğində borc yaranmışdır. Ancaq əgər 
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nəzərə alınsa ki, həmin mal göndərənə əvvəlcədən 70000 manat məbləğdə avans ödə-

nilmişdi, onda bu halda mal göndərənə həmin tələblərin əvəzlənməsi haqqında mə-

lumatın veriməsi kifayət edir. 

Tərəflərin müqaviləsi əsasında bəzi öhdəliklər eyni olmayan məbləğlər həcmində də 

əvəzlənə bilər (məsələn onların ödənilmə müddəti müxtəlif olduqda). Belə ki, müəs-

sisə üçün tələblərin məqbul sayılması dedikdə, onun kontragent qarşısında kreditor 

borcunun həmin kontragent qarşısında debitor borcu ilə qarşılıqlı surətdə ödənil-

məsini nəzərdə tutulur. Qarşılıqlı məqbul faktı müvafiq hesablaşma hesabı üzrə açılan 

analitik hesabda qeydə alınır. Məqbul vasitəsilə öhdəliklərin dayandırılması debitor 

və kreditor borcları üzrə öhdəliklərin dekapitallaşması deməkdir. 

Bütün hallarda debitor borclu ilə kreditor borcunun bir şəxsdə üst-üstə düşməsi on-

ların tanınmasının dayandırılmasına səbəb olur. Belə bir hala müəssisə tərəfindən xü-

susi veksellərin satın alınması misal göstərilə bilər. Müəssisə tərəfindən verilən, 

yaxud özü tərəfindən aksept olunan vekselin satın alınması anından borclu və kreditor 

müəssisə veksel verən şəxs kimi üst-üstə düşür. Əgər veksel verən satın aldığı sənədi 

gələcək dövriyyəyə buraxmaq istəmirsə, onda həmin qiymətli kağız üzrə öhdəlik 

borclu şəxsin və kreditor şəxsin timsalında üst-üstə düşdüyü üçün dayandırılır. 

Öhdəliklərin tanınmasının dayandırılmasının həmin variantına münasibətdə qeyd 

etmək lazımdır ki, borclunun və kreditorun bir şəxsdə üst-üstə düşməsi faktı istənilən 

halda borclu tərəfindən xüsusi öhdəliklərin satın alınması zamanı ortaya çıxa bilər. 

Mövcud qaydaya görə tərəflər arasında baş verən ilkin öhdəliklərin tanınması onların 

razılaşmaları vasitəsi ilə dayandırılır. Məsələn, A müəssisəsi özünün məhsulunu 

200000 manata satır. Məhsulun alıcısının A müəssisəsi qarşısında öhdəliyi yaranır. A 

müəssisəsi, malalan müəssisə ilə mal göndərilməsi haqqında müqaviləyə əlavə olaraq 

yeni müqavilə imzalayır. Yeni müqaviləyə görə malalan pul vəsaiti ödəmək əvəzinə A 

müəssisəsinə 200000 manat dəyərində xidmət göstərməlidir. Bu sazişin imzalan-ması 

anında öhdəliyin novasiyası baş verir: pulun ödənilməsi haqqında malalanın öhdəliyi 

dayandırılır, onu yeni öhdəlik - xidmət göstərmək öhdəliyi əvəzləyir. Belə bir halda 

mühasibat uçotu mövqeyindən heç bir hadisə baş vermir - bir öhdəlik üzrə aktiv 

digərini əvəzləyir, eyni zamanda nə aktivlərin tərkibi, nə də onların qiymətləndirilməsi 

dəyişikliyə məruz qalmır - 200000 manat məbləğində ödənilməyən debitor borcu orta-

lıqda qalır. Odur ki, həmin əməliyyatlarla bağlı sintetik hesablar üzrə mühasibat köçür-

mələrinin tərtib edilməsinə ehtiyac olmur. Öhdəliklərin novasiyası faktı yalnız o halda 

mühasibat uçotunda xüsusi əksini tapır ki, tərəflərin razılıqları əsasında əvvəlki öhdə-

liyin məbləği ona bərabər olmayan yenisi ilə əvəzlənir. Belə olan halda mövcud olan 

öhdəliklər arasındakı fərq ya kreditorda zərər kimi (1), ya da borcluda mənfəət kimi (2) 

əks etdirilir. Əgər yeni öhdəliyin qiymətləndirilən məbləği əvvəlki məbləğdən azdırsa, 

aradakı fərq kreditorda mənfəət, borcluda isə zərər kimi təzahür edir. 
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Novasiya dedikdə öhdəliklərin məbləğinin rekapitallaşması başa düşülür. Əgər dayan-

dırılan novasiya öhdəliyinn məbləği ilə yeni öhdəliyin məbləği üst-üstə düşürsə, onda 

novasiya faktının mühasibat uçotunda əks etdirilməsi müəssisənin maliyyə vəziyyə-

tinin hesabatda nümayiş etdirilən mənzərəsini ümumiyyətlə dəyişmir. Novasiya zama-

nı öhdəliyin məbləğinin dəyişilməsi müvafiq surətdə mənfəətin kəmiyyətinin artımına 

(kapitallaşmasına), yaxud azalmasına (dekapitallaşmasına) gətrib çıxarır. Nəticədə mü-

vafiq olaraq rentabellik və maliyyə leverici göstəriciləri dəyişikliyə uğrayır. 

Borcun bağışlanması müəssisə-kreditor tərəfindən xeyirxahlıq fəaliyyətinin həyata 

keçirilməsi çərçivəsində baş tuta bilər. Tutalım ki, müəssisə uşaq baxçasına ərzaq 

məhsulları göndərir. Müəssisə rəhbərliyinin qərarı əsasında uşaq baxçasının sonuncu 

borcu ərzaq məhsulları göndərilənədək olan borcu bağlanır. Borcun bağlanılması üzrə 

öhdəliyin tanınmasının dayandırılması faktı uşaq baxçası üçün bağışlanan məbləğ 

həcmində alınan mənfəət kimi əks etdirilməlidir. 

Borcu bağışlayan müəssisə üçün öhdəliyin tanınmasının dayandırılması faktı əslində 

düşünülmüş şəkildə xüsusi vəsait mənbələrinin hər hansı bir gəlir gətirməsini gözlə-

mədən istifadəsi deməkdir. Müvafiq surətdə bağışlanılan borcun məbləği zərər şək-

lində deyil, bölüşdürülməmiş mənfəətin istifadəsi kimi silinməlidir. 

Mühasibat uçotunda müəssisə üçün bağışlanma faktı özlüyündə aktivlərin dekapi-

tallaşması (debitor borcları) və passivin dekapitallaşması (kreditor borcları), başqa 

sözlə, onun bütövlüklə maliyyə vəziyyətinin aşağı düşməsi deməkdir. Borclu üçün 

isə bu passiv öhdəlik məbləğinin rekapitallaşması mənasını daşıyır. Borclu üşün 

həmin faktın nəticəsi rentabellik, maliyyə leverici və ödəmə qabiliyyətinin artması 

kimi xarakterizə olunur [3, 4]. 

Bəzən elə hallar olur ki, öhdəlik icranın mümkünsüzlüyü üzündən dayandırılır və bu 

vəziyyətə tərəflərin heç birisi cavabdehlik daşımır. Məsələn, A müəssisəsi B müəs-

sisəsi ilə binanın divarlarının rənglənməsi üçün müqavilə imzalamışdır. Həmin müqa-

viləyə əsasən A müəssisəsinin bir podratçı kimi B müəssisəsinin qarşısında divarın 

rənglənməsi üzrə öhdəliyi yaranır. Daha sonra güman edək ki, iş başlananadək binada 

yanğın baş vermişdir və buna görə də, binanı rəngləmək mümkün deyildir. Son nəti-

cədə A müəssisəsi B müəssisəsi qarşısındakı öhdəliyini yerinə yetirə bilmir və icranın 

mümkünsüzlüyü ucbatından öhdəlik dayandırılır. 

Belə bir halda öhdəliyin tanınmasının dayandırılması faktı mühasibat uçotunda əks 

etdirilməyəcək, başqa sözlə, müəssisənin müqavilədən irəli gələn öhdəliyinin icrasına 

başlanılmadığı üçün mühasibat uçotunda debitor yaxud kreditor borcu qismində 

qeydlər aparılmayacaq. 

Əgər dövlət orqanlarının qərarı nəticəsində öhdəliyin icrası tam və ya qismən müm-

künsüz olursa, öhdəliyin ya tam, ya da müvafiq hissəsi dayandırılır. Məsələn, A 
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müəssisə B müəssisəsi ilə gələcək inşaat obyekti üçün kotlovan qazılması barədə 

podrat müqaviləsi bağlamışdır. Bu zaman A müəssisəsi sifarişçi qismində, B müəssi-

səsi isə podratçı qismində çıxış edir. Bağlanılan müqaviləyə görə B müəssisəsinin A 

müəssisəsi qarşısında müəyyən müddət ərzində kotlovan qazılması üzrə işin yerinə 

yetirilməsi üçün öhdəliyi meydana gəlir. Lakin işin başlanılması müddətinədək yerli 

hakimiyyət orqanları tərəfindən kotlovanın qazılacağı ərazidə tikinti işlərini qadağan 

edən normativ akt imzalanır. Bu halda öhdəliyin icrası mümkün olmur. Əslində öhdə-

liyin baş verməsi faktının özü uçotda əksini tapmadığı üçün, onun ləğvi ilə əlaqədar 

olaraq hər hansı bir mühasibat yazılışının tərtibinə ehtiyac yoxdur. 

Bəzən borclunun ölməsi ilə bağlı öhdəliyin tanınması dayandırılır. Əgər öhdəlik ölən 

borclunun iştirakına bilavasitə bağlıdırsa, onda onun şəxsi iştirakı olmadan öhdəliyin 

icrası qeyri-mümkündür. Məsələn, müəssisə M.İ.Kələntərovla binanın fasadının 

rənglənməsi üzrə podrat müqaviləsi bağlamışdır. Bu müqaviləyə görə M.İ.Kələn-

tərovun binanın fasadının rənglənməsi üzrə müəssisə qarşısında öhdəliyi yaranmışdır. 

Lakin müqavilədə nəzərdə tutulan müddətdə işin yerinə yetirilməsinədək M.İ. Kələn-

tərov qəflətən dünyasını dəyişir. Onun ölüm faktı işin yerinə yetirilməsi üzrə öhdəli-

yin tanınmasını dayandırır. Uçotda hər hansı bir köçürmənin aparılması lazım gəlmir. 

Praktikada elə hallara təsadüf olunur ki, hüquqi şəxsin (borclu yaxud kreditor) ləğvi 

ilə əlaqədar öhdəliyin tanınması dayandırılır. Ləğv olunan hüquqi şəxsin öhdəlyinin 

qanunla, yaxud digər hüquqi akt vasitəsilə digər hüquqi şıxsə həvalə edilməsi halları 

istisna olunur (hüquqi şəxsin öhdəliklər üzrə məsuliyyəti nisbətən məhduddur. Mül-

kiyyət hüququ əsasında ona məxsus olan əmlakdan başqa). Hüquqi şəxs dedikdə mül-

kiyyətində ayrıca əmlak olan təşkilatlar nəzərdə tutulur. Hüquqi şəxs, müəssisənin 

mülkiyyətçisi tərəfindən maliyyələşdirilənlərdən başqa, ona məxsus olan bütün əmla-

ka görə olan öhdəliklərə cavabdehlik daşıyır. Standartda xüsusi olaraq qeyd edilir ki, 

hüquqi şəxsin təsisçisi (iştirakçısı), yaxud onun əmlakının mülkiyyətçisi hüquqi şəx-

sin öhdəliklərinə cavabdehlik daşımır, hüquqi şəxsin isə təsisçinin (iştirakçının), 

yaxud mülkiyyətçinin öhdəliklərinə məsuliyyət hüququ yoxdur [6]. 

Hüquqi şəxs cəlb edildikdə onun kreditorlarının tələbi Mülki Məcəlləyə uyğun olaraq 

növbəlilik əsasında həll edilir. 

Müvafiq surətdə əgər bizim ləğv edilən hüquqi şəxsə qarşı bizim tələblərimiz növ-

bəyə götürülmüşdürsə və həmin tələbləri ödəmək üçün ləğv edilən müəssisənin hər 

hansı bir əmlakı yoxdursa, onda biz borcun bir hissəsini ya ala bilərik, yaxud heç bir 

şey almaya bilərik. Bu zaman mövcud olan öhdəliyin tanınması dayandırılır. 

Ləğv olunan hüquqi şəxsdən alına bilinməyən borc məbləği debitorun borcu kimi 

uçotda əks etdirilməlidir. Əksinə, hüquqi şəxsin - kreditorun ləğv olunması faktına 
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görə borclu müəssisənin öhdəliyinin tanınması dayandırılır. Kreditorun ləğv edilmə-

sinədək ödənilməmiş məbləğ haqqında fakt öhdəlik qismində alınmış mənfəət şək-

lində borclu müəssisənin mühasibat uçotunda öz əksini tapır. 

Nəticə 

Aparılan araşdırmalar yekun olaraq onu deməyə əsas verir ki, təsərrüfat subyekt-

lərinin öhdəliklərinin mövcudluğu və dinamikası, başqa sözlə, öhdəliklərin meydana 

gəlməsi, dəyişilməsi və tanınmasının dayandırılması faktları müəssisənin maliyyə və-

ziyyətinin mənzərəsini formalaşdırır və son nəticə maliyyə hesabatı informasiya-

larının təhlili istiqamətlərini müəyyənləşdirir. 
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Xülasə 

Tədqiqatın məqsədi müasir bazar iqtisadiyyatı şəraitində Azərbaycan Respublikasında 

Covid-19 pandemiyasının sahibkarlığa təsirini təhlil etmək, bu sahədə yaranmış prob-

lemləri müəyyən etmək və problemdən çıxış yollarını araşdırmaqdır.  

Tədqiqat obyektinin əsasında pandemiyadan əsasən zərər çəkmiş iqtisadi fəaliyyət sa-

hələrini müəyyən etmək və dəymiş zərərin azaldılması istiqamətində dövlətin həyata 

keçirmiş olduğu tədbirlərin təhlili dayanır.  

Tədqiqatın həyata keçirilməsində müxtəlif metodlardan, o cümlədən də müqayisəli 

təlil, analiz, sintez, eləcə də induksiya və deduksiya metodlarından istifadə olunmuş-

dur. Aparılmış tədqiqat nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, Pandemiya olmasından 

zərər çəkməsi ehtimal edilən əsas iqtisadi fəaliyyət sahələri üzrə işləyən muzdlu işçi-

lərin sosial müdafiəsi, həmçinin onlara dövlət dəstəyi göstərilmiş, yaxın və orta müd-

dət ərzində məşğulluq tədbirləri gücləndirilmişdir. Eyni zamanda, Mərkəzi Bank sədri-

nin rəhbərliyi altında yaradılmış işçi qrupu tərəfindən pandemiya mühitində Azərbay-

can Respublikasında makroiqtisadi dəyişməzliyin qorunub saxlanması məqsədilə 

ayrıca tədbirlər görülməsi üzrə təkliflər irəli sürülmüş, pandemiyanın respublikanın 

bank sektoru ilə makroiqtisadi mühitinə ehtimal edilən mənfi təsirlərinin dəyərləndi-

rilməsi həyata keçirilmişdi. 

Tədqiqatın elmi və praktiki əhəmiyyəti əsasında COVİD-19 pandemiyasının sahibkar-

lıq fəaliyyətində yaratmış problemlərin həll olunması dayanır. 

Tədqiqatın elmi yeniliyini aşağıdakılar təşkil edir: 

 COVİD-19 pandemiyasının sahibkarlıq fəaliyyətinə təsiri istiqamətləri müəyyən 

olunmuşdur; 

 Koronavirus pandemiyasının iqtisadi fəaliyyət sahələrində yaratmış olduğu 

problemlərin aradan qaldırılması istiqamətində dövlət siyasətinin əsas istiqamətləri 

müəyyən olunmuşdur. 

Аçаr sözlər: COVİD-19, sahibkarlıq fəaliyyəti, dövlət dəstəyi. 
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Abstract 

The purpose of the research is to analyze the impact of the Covid-19 pandemic on 

entrepreneurship in the modern market economy of the Republic of Azerbaijan, to 

identify problems in this area and to explore ways out of the problem. 

The object of the research is to identify areas of economic activity affected by the 

pandemic and to analyze the measures taken by the state to reduce the damage. 

Various methods were used in the research, including comparative analysis, analysis, 

synthesis, as well as induction and duduction methods. 

As a result of the research paper, it was found that social protection and state support 

were provided to employees working in the areas of economic activity that are likely 

to be affected by the pandemic, and employment measures were strengthened in the 

short and medium term. Also, the Working Group established under the chairmanship 

of the Central Bank prepared proposals on additional measures to maintain 

macroeconomic stability in Azerbaijan in the event of a pandemic, assessed the 

possible negative effects of the pandemic on the country's banking sector and 

macroeconomic environment. 

The scientific and practical significance of the research is based on the solution of the 

problems created by the COVID-19 pandemic in business. 

The scientific novelty of the research is as follows: 

 The impact of the COVID-19 pandemic on entrepreneurial activity has been 

identified; 

 The main directions of the state policy in the direction of overcoming the 

problems created by the coronavirus pandemic in the spheres of economic activity 

have been identified. 
 

Keywords: COVID-19, entrepreneurship, state support. 
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Резюме 

Цель исследования - проанализировать влияние пандемии Covid-19 на предпри-

нимательство в современной рыночной экономике Азербайджанской Респуб-

лики, выявить проблемы в этой сфере и изучить пути решения проблемы. 

В основе объекта исследования лежит выявление области экономической дея-

тельности, затронутые пандемией, и анализ мер, принимаемых государством для 

уменьшения ущерба. 

В исследовании использовались различные методы, включая сравнительный 

анализ, анализ, синтез, а также методы дедукции и индукции. Исследование 

показало, что социальная защита и государственная поддержка предоставлялись 

сотрудникам, работающим в сферах экономической деятельности, которые мо-

гут быть затронуты пандемией, а меры по обеспечению занятости были усилены 

в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Также созданная под председа-

тельством Центрального банка рабочая группа подготовила предложения по 

дополнительным мерам по поддержанию макроэкономической стабильности в 

Азербайджане в случае пандемии, оценила возможные негативные последствия 

пандемии для банковского сектора страны и макроэкономической среды. 

Научная и практическая значимость исследования основана на решении проб-

лем, созданных пандемией COVID-19 в бизнесе. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

 Определены направления воздействия пандемии COVID-19 на предпри-

нимательскую деятельность; 

 Определены основные направления государственной политики в направ-

лении преодоления проблем, созданных пандемией коронавируса в сферах 

экономической деятельности. 

Ключевые слова: COVID-19, предпринимательство, государственная поддержка. 

Giriş 

Bəlkə də, tarixdə ilk dəfədir ki, qeyri-iqtisadi bir hadisə bu qədər dərin böhran yaradır. 

Hazırda dünya iqtisadiyyatı dərin tənəzzül keçirir və bunun nə vaxta qədər davam 

edəcəyi ilə də bağlı fikir söyləmək çətindir. Bu böhran təkcə iqtisadiyyatı tənəzzülə 

uğratmamış, eyni zamanda psixoloji gərginliyin artmasına, rifahın azalmasına təsir 

göstərməkdədir. Hazırda virus dünyanın 200-dən çox ölkəsinə yayılmaqla bu ölkələrin 

iqtisadiyyatına, insanların sağlamlığına təhdid yaratmaqdadır. 

COVID-19 virusunun qəfildən yayılması nəinki həyatı təhlükələr yaradır, eyni zaman-

da qlobal iqtisadi fəaliyyət üzrə misli görünməmiş təsir edir. Məsələnin ciddi olması 

bütün dünya üzrə sərhədlərin bağlanması, səyahətlərin qadağan edilməsi kimi hərəkət 
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məhdudlaşdırıcı tədbirlər tədbiq olunmasına və beləliklə də istehsal prosesinin ciddi 

şəkildə pozulması və iqtisadi itkiyə səbəbiyyət verdi. Azərbaycan da bu cür qabaq-

layıcı tədbirlərın zəruriliyini başa düşərək yeni koronavirusun daha çox yayılmasının 

qarşısını almaq məqsədilə ölkə içərisində xüsusi karantin rejiminin tətbiq edilməsi hə-

yata keçirildi. AHK üzvlərinin xeylisi pandemiya və müvafiq qabaqlayıcı, həmçinin 

nəzarət tədbirlərinin öz biznesləri üzrə kritik və ya orta təsirlərini hiss etmələrini qeyd 

edirlər. Təəccüblü deyildir ki, bu təsir özünü inşaat, pərakəndə satış, turizm, o cümlə-

dən qonaqpərvərlik kimi bəzi bir sıra sahələrdə ayrıca kəskin göstərir. 

Pandemiya dövrünün əsas çətinliyi bir-biri ilə ziddiyət təşkil edən, iqtisadi qanunauy-

ğunluğa tabe olmayan 3 mühüm problemin paralel şəkildə həll edilməsi idi. Bir tərəf-

dən virusun yayılmaması, xüsusilə də qarşısının alınması üçün tətbiq edilən karantin 

rejimi insanların hərəkətinin və biznes sektorunun fəaliyyətinin məhdudlaşdırılmasını 

zəruri şərtə çevirmişdir. Digər tərəfdən də iqtisadi zərərin minimallaşdırılması, biznes 

subyektlərinin müflisləşməsinin qarşısının alınması, karantin səbəbindən işini itirən 

insanların sosial müdafiəsinin təmin edilməsi tələb olunur.  

Nəticələrdən belə çıxır ki, şirkətlər əmtəə və xidmətlərə olan tələbatın ciddi şəkildə 

aşağı düşməsindən xeyli zərər çəkirlər. Bu virusun yayılmasının birbaşa nəticəsi kimi, 

AHK-nin hər üç üzvündən biri 2020-ci il üzrə biznes fəaliyyətinin hədəfini azaltmağı 

planlaşdırır. Bu nöqteyi-nəzərdən şirkətlər dövlətin dəstəyinə güvənmək niyyətindədir 

və sürətli iqtisadi bərpa üzrə şərait yaratmaq məqsədilə çevik siyasi müdaxilələrin zə-

ruri olduğuna inanırlar. Azərbaycan dövlətinin biznesə dəstək verməsi üzrə tətbiq et-

məsi ən önəmli olan tədbirlər isə vergi tətilləri yaxud da ödənişlərin təxirə salınmasının 

təmin olunmasıdır. 

Təhlillər 

Koronavirus pandemiyası şəraitində hazırda qlobal iqtisadiyyat 1929-cu ildəki “Böyük 

depressiya”dan sonra ən böyük geriləməni yaşayır. Dünya iqtisadiyyatının əsas tərkib 

hissəsi olan karbohidrogen resurslarının qiymətindəki volatillik, hətta apreldə neftin qiy-

mətinin mənfiyə enməsi, eləcə də aviasiya əlaqələrinin dayanmasının təsiri ilə turizm sek-

torunun çökməsi iqtisadiyyatı sadalanan amillərdən asılı olan ölkələrə mənfi təsir edir. 

Dünya İqtisadi Forumu (WEF) yeni növ koronavirusla bağlı mövcud vəziyyəti qlobal 

tənəzzül adlandırıb və bunu ən böyük narahatlıq doğuran məqam kimi izah edir. Qarşı-

dakı müddətdə dünyada ən böyük narahatlıq doğuran məqam sözsüz ki, COVID-19 

pandemiyası səbəbindən uzunmüddətli qlobal tənəzzüldür [1]. 

Hal-hazırda artıq dünya üzrə koronavirusa 13 milyondan çox insan yoluxub. Bu günə 

kimi - pandemiya şəraitində virusdan 6,7 milyondan çox insan sağalmış, 580 minə 

qədər şəxs isə həyatını itirmişdir [2]. 
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COVİD-19 dünya iqtisadiyyatına da xeyli böyük ziyan yetirib. Dövlətlərin iqtisadiy-

yatı böyük tənəzzül ilə üz-üzə qalmışdır. Bir çox dövlətin iqtisadi inkişafı geriləmiş, 

işsizliyin sayı çoxalmışdır. Hazırda koronavirus pandemiyası insan sağlamlığına təhlü-

kə yaratmaqla birgə, tarix üzrə ən böyük iqtisadi böhranı yaşatmaqdadır. Sözügedən 

böhran turizm, geyim, maşınqayırma sənayesi, xidmət sahələri, enerji sektoru və başqa 

əksər sahəyə təsir göstərib. Beləliklə aviasiya şirkətlərindən belə geyim istehsalçıları, 

həmçinin enerji şirkətlərinə kimi, əksər sektorlar çətinliklə üzləşib. Daha bir çox şirkət 

müflisləşdiyini, bir çoxu da gəlirlərinin azalma səbəbindən çalışanlarını ixtisar edəcə-

yini açıqlamışdır. 

Ölkəmiz də sözügedən “taclı virus”la böyük mübarizə aparır. Təbiidir ki, pandemiya 

bizim iqtisadiyyatımız və gündəlik həyatımıza belə təsirsiz ötüşməyib. Odur ki, bu gün 

Azərbaycanda COVİD-19 pandemiyasından ən çox zərər çəkmiş iqtisadi fəaliyyət 

sahələri içərisində ictimai iyaşə sektoru, təhsil sektoru, xidmət sektoru, turizm fəaliy-

yətini həyata keçirən müəssisələr xüsusilə seçilir. 

Aşağıda qeyd olunan cədvəldə son 3 ilin mart-iyul aylarında Azərbaycanda xidmət sekto-

runda vətəndaşlara göstərilmiş ödənişli xidmətlərin həcmi öz əksini tapmışdır (Cədvəl 1). 

Cədvəl 1. 2018-2020-ci illərin eyni dövrləri ərzində Azərbaycanda vətəndaşlara 

göstərilən ödənişli xidmətlərin həcmi 

Göstərici 2018 (mart-

iyul) 

2019 (mart-

iyul) 

2020 (mart-

iyul) 

Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin dəyəri 

(min manat) 

9,131,758.6 9,607,258.7 3,405,298.40 

Hüquqi şəxslər tərəfindən əhaliyə göstərilən 

ödənişli xidmətlərin dəyəri (min manat) 

6,615,302.6 6,953,898.1 2,163,676.70 

Fiziki şəxslər tərəfindən əhaliyə göstərilən 

ödənişli xidmətlərin dəyəri (min manat) 

2,516,456.0 2,653,360.6 1,241,621.70 

Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin həcmində 

dövlət mülkiyyətinin həcmi (min manat) 

1,863,832.2 1,935,318.2 1,816,987.30 

Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin həcmində 

qeyri-dövlət mülkiyyətinin həcmi (min manat) 

7,267,926.4 7,671,940.5 1,588,311,10 

Mənbə: www.stat.gov.az. 

Cədvəl 1-dən də aydın olduğu kimi, 2020-ci ilin mart-iyul ayları ərzində Azərbaycanda 

əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin həcmində kəskin azalma müşahidə olunmuşdur 

ki, bunun da əsas səbəbi COVİD-19 pandemiyasının karantin rejiminin tətbiqinə yol 

açmasıdır. Belə ki, 2019-cu ilin mövcud dövrü ərzində əhaliyə göstərilən ödənişli 

xidmətlərin dəyəri 9.6 milyard manat həcmində olmuşdursa, 2020-ci ildə bu göstərici 

kifayət qədər azalaraq 3.4 milyard manat həcmində olmuşdur. 2019-cu ilin mövcud 

dövrü ərzində əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərdə hüquqi şəxslərin çəkisi təxminən 
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7 milyard manat olmuşdursa, 2020-ci ildə bu göstərici 2.2 milyard manat həcminə en-

mişdir. 2019 və 2020-ci illərdə əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin həcmində dövlət 

mülkiyyətinin payı arasında böyük fərq olmasa da, həmin müddətlərdə əhaliyə göstə-

rilən ödənişli xidmətlərin həcmində qeyri-dövlət mülkiyyətinin payı arasında çox bö-

yük fərqin olduğunu müəyyən etmək olur. Bu isə onu da göstərir ki, pandemiya döv-

ründə Azərbaycan qeyri-dövlət mülkiyyətində olan və əhaliyə ödənişli xidmət gös-

tərən müəssisələr böyük itkiyə uğramışdır [6]. 

COVİD-19 pandemiyasının Azərbaycanda sahibkarlıq fəaliyyətinə vurmuş olduğu zi-

yan bununla bitmir. Eyni zamanda da digər iqtisadi fəaliyyət növlərinə də pandemi-

yanın çox böyük təsiri olmuşdur. Bu baxımdan, turizm müəssisələrinin fəaliyyəti bir-

mənalı olaraq dayanmışdır. Uçuşların dayandırılması, rayonlara gediş-gəlişin məhdud-

laşdırılması həm beynəlxalq turizm fəaliyyətini həyata keçirən müəssisələrin, həm də 

daxili turizm fəaliyyəti göstərən iqtisadi təsərrüfat obyektlərinin fəaliyyətinə öz təsirini 

göstərmiş, bir neçə turizm şirkəti pandemiyanın zərərləri qarşısında aciz qalaraq öz 

fəaliyyətini sona çatdırmışdır. 

COVİD-19 pandemiyasının Azərbaycanda törətmiş olduğu fəsadlardan biri də özəl təlim, 

təhsil müəssisələrinin fəaliyyəti ilə əlaqədar olmuşdur. Belə ki, sosial məsafənin qorun-

masının təmin olunması mümkün olmayan əsas sahələrdən biri kimi özəl təlim-tədris 

müəssisələri öz fəaliyyətini “onlayn” rejim əsasında həyata keçirmişdir ki, bu da son nə-

ticədə əlavə xərclərin yaranmasına və gəlirlərin aşağı düşməsinə əsas səbəb olmuşdur. 

Koronavirus pandemiyasının ən böyük təhlükə yaratdığı iqtisadi fəaliyyət sferası isə 

ictimai iyaşə müəssisələrinin fəaliyyəti ilə əlaqədardır. Belə ki, pandemiya bu sektor 

üzrə yalnız sahibkara deyil, eyni zamanda da muzdlu işçi qüvvəsinin fəaliyyətinə və 

gəlirlərinin azalmasına səbəb olmuşdur. Restoran, kafe və digər bu kimi ictimai iyaşə 

obyektlərinin fəaliyyətini dondurması sahibkarların qazancını sıfra endirməklə yanaşı, 

işsizlik kimi sosial problemlərin yaranmasına da yol açmışdır. 

Mövcud pandemiyanın təsir etdiyi əsas iqtisadi fəaliyyət sahələrindən biri də bank sek-

toru hesab olunur. Məlum olduğu kimi, iqtisadiyyatda “domino effekti”nin mövcud 

olması bir sahədə yaranmış problemin digər sahələrə də təsir etməsinə səbəb olur. Bu 

səbəbdən də karantin rejiminin əsasən tətbiq edilməsi müxtəlif iqtisadi təsərrüfat sub-

yektlərində işsizlik kimi sosial problemlərin yaranması ilə əlaqədar olaraq banklardan 

götürülmüş kreditlərin geri qaytarılmasını təhlükə altına qoymuşdur. Belə olan halda 

isə maliyyə dayanıqlığı kifayət qədər olmayan bankların proqnozlaşdırılmamış xərclər 

qarşısında çətinlik çəkdiyi aydın hiss olunmaqdadır. 

Pandemiya dövründə bir çox bizneslər öz həcmini kiçildir və ya ümumiyyətlə bağlanır. 

Pandemiya bir növ bizneslərin dözümlülük yarışmasıdır. Depressiv əhvala qapılanlar və 

maliyyə itkisi ilə üzləşənlər isə bu sektorun uduzanları, son nəticədə isə müflis olanlarıdır. 
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Buna dünyanın nəhəng brendləri də aiddir.  Dünyanın dəyərinə görə seçilən şirkətlə-

rindən olan “Apple” ABŞ-dakı mağazalarını bağlamaqda davam edir. Pandemiya döv-

ründə “Apple”nin bağlanan mağazalarının sayı 77-yə çatıb. “Victoria Secret”, “Inditex 

Group” (“Zara”, “Massimo Dutti”) kimi şirkətlər satışların azalmasından əziyyət çəkir 

və nəticədə öz mağazalarını bağlayır. 

Bu dövrdə dözümlülük və ağıllı manevr edən şirkətlər isə udur. Buna misal olaraq 

“Zoom” videokonfrans platformasını göstərmək olar. Belə ki, şirkətin bazarda dəyəri 

ilk dəfə 50 mlrd dolları ötüb. İnvestorların koronavirus pandemiyası dövrü bu 

proqramdan istifadə edilməsinin artmasının uzunmüddətli gəlir artımına səbəb 

olmasını gözlədiyinə görə şirkət səhmlərinin alınması sayəsində “Zoom”un səhmləri 

il ərzində 160 faizdən artıq dəyər qazanıb. Şirkət səhmlərinin dəyəri hal-hazırda 

“Zoom”un təqribi mənfəətindən 55 dəfə çoxdur. “Bloomberg” milyarderlər indeksinə 

əsasən, “Zoom” şirkətinin təsisçi və icraçı direktoru Erik Yuanın sərvəti 800 mln dollar 

yüksələrək 9,3 milyard dollara çatmışdır [3]. 

Pandemiya nəticəsində yaranmış vəziyyət digər ölkələrin olduğu kimi, Azərbaycanın 

da əsas iqtisadiyyatına təsirsiz ötüşməyib. İlin ilk 4 ayı ərzində ölkədə iqtisadi artım 

müşahidə olunmuşdur. Lakin əsasən may-iyun aylarından sonra iqtisadiyyat bir qədər 

tənəzzülə uğramışdır. Yarım ildə ümumi daxili məhsul istehsalı 2,7 faiz azalıb. İlin ilk 

5 ayında inflyasiya səviyyəsi 2,9 faiz olub [3]. 

İstehlak tələbinin azalması, bunun sayəsində neft və neft məmulatlarının qiymətlərinin 

enməsinin cari il üzrə ölkə iqtisadiyyatında mənfi fəsadlar yaratmasına baxmayaraq, 

büdcə gəlirlərində proqnozlar artıqlamasıyla icra edilib. Dövlət büdcə gəlirləri proqno-

za əsasən 2,9 faiz yaxud 338 mln manat artıq icra edilməklə 12 mlrd 23 mln manat 

təşkil etmişdir. Büdcədə 292 mln manat yaxud da proqnozdan 233 mln manat artıq 

profisit yaranıb. Həmçinin dövlət investisiya proqramı çərçivəsində investisiya layihə-

lərinin gerçəkləşdirilməsi üçün ayrılan vəsaitin 44,3%-nin və ya 1 mlrd 835 mln mana-

tının maliyyələşdirilməsi təmin olunub [3]. 

Cari ilin 6 ayı dövründə neftin orta aylıq qiymətinin əsas olaraq 38 dollar təşkil etməsi 

ilə, “OPEC+” sazişi çərçivəsində olan satış üzrə neft xərclərinin kəskin azalması və 

həmçinin koronavirus pandemiyası ilə mübarizə çərçivəsində tətbiq edilməsi qaçılmaz 

olan karantin və bununla yanaşı digər məhdudlaşdırıcı tədbirlərin iqtisadiyyata mənfi 

təsirləri həmçinin ilin sonuna yaxın neft gəlirlərinin, həm də ki, qeyri-neft sektoruna 

daxilolmaların da azalmasını şərtləndirə bilir. 

İndiki mərhələdə pandemiyanın Azərbaycan iqtisadiyyatına vurduğu zərəri konkret rə-

qəmlərlə (operativ statistik məlumatın olmaması və pandemiyanın davam etməsi sə-

bəbindən) ifadə etmək çətindir. Karantin rejiminin tətbiq edilə bilməsi ilə iyaşə, nəq-

liyyat, turizm və digər qarşılıqlı fəaliyyət sahələri ciddi mənfi təsirə məruz qalmışdır. 

Ən çox təsirə məruz qalan sahələrdən biri mikro və kiçik biznesdir. 
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Koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısını almaq və insanların hərəkət inten-

sivliyini minimallaşdırmaq məqsədilə biznes sektoruna tətbiq edilən məhdudiyyətlər 

makroiqtisadi göstəricilərə mənfi təsir göstərdi. Sərt karantin rejiminin tətbiq olundu-

ğu aprel ayında məhsul və xidmətlər istehsalı kəskin şəkildə azaldı. 2020-ci ilin məhsul 

və xidmət istehsalının aylar üzrə dəyişməsinə nəzər salsaq, aprel ayında kəskin azalma 

müşahidə etmiş olarıq. Belə ki, cari ilin əvvəlki ayları ilə müqayisədə, mart-aprel ayları 

üzrə ÜDM istehsalında geriləmə olmuşdur.  

Maliyyə Nazirliyinin məlumatlarına əsasən, 2020-ci il yanvar-aprel ayları üzrə dövlət 

büdcəsinə 9574,2 milyon manat vəsait daxil olmuş, büdcədən 7267,7 milyon manat 

vəsait xərclənmiş, büdcənin də əsas icrasında 2306,5 milyon manatlıq profisit yaran-

mışdır. 2020-ci il yanvar-aprel ayları üzrə dövlət büdcəsinin gəlirləri öncəki ilin eyni 

dövrünə nəzərən 27,6%, xərcləri isə demək olar 0,7% artmışdır. Büdcənin icrasında 

yaranmış profisit ÜDM-in 10,3%-nə bərabər olmuşdur [4]. 

Mart ayında 1,5 milyard manat vəsait neft fondundan transfer olunmuşdur. Ümumi-

likdə bu ilin yanvar ayı ilə müqayisədə, aprel ayında büdcə gəlirləri 3,1% azalmış, 

xərcləri isə 43,4% artmışdır. Neft fondundan transferti nəzərə almasaq, gəlirlərin daha 

çox azalmış olduğunu görə bilərik [4]. 

Cari ilin yanvar-aprel aylarında büdcə vəsaitlərinin 18,1%-i təhsil və səhiyyənin, 

17,8%-i sosial müdafiə və sosial təminatın, 17,8%-i ümumi dövlət xidmətlərinin, 

16,5%-i iqtisadi fəaliyyətin, 11,3%-i müdafiə və milli təhlükəsizliyin, 18,5%-i isə 

digər sahələrin maliyyələşdirilməsinə xərclənmişdir [4]. 

Beynəlxalq Valyuta Fondu hesablamalarına görə, pandemiya sayəsində ümumi iqtisa-

diyyat 2020-ci il üzrə 3 faiz, Orta Şərqin, həmçinin Mərkəzi Asiyanın neft ixrac etmək-

də olan dövlətlərinin iqtisadiyyatı da 3,9 faiz azalması halında, Azərbaycanın iqtisa-

diyyatı cəmi 2,2 faiz kiçiləcəkdir. Orta Şərqin, o cümlədən Mərkəzi Asiyanın neft-qaz 

ixrac etməkdə olan 11 ölkəsi içərisində Azərbaycan iqtisadiyyatı pandemiya nəticə-

sində ən az zərər çəkən ölkələrin ilk üçlüyündədir [5]. 

Dünya Bankı Azərbaycanla bağlı açıqlamasında göstərir ki: “Ölkənin valyuta ehtiyatları 

(təqribən ÜDM qədər) və xarici borcunun az olması iqtisadi fəallığı bərpa etmək üçün 

imkanlar açır. Lakin məzənnəyə təzyiq artarsa və ya makroiqtisadi siyasət dəyişərsə iqti-

sadi böhran daha da dərinləşə bilər. Bundan əlavə, maliyyə sektorundakı mövcud risk-

lərin aradan qaldırılması üçün elmi əsaslandırılmış tədbirlər həyata keçirilməlidir. 

Hazırda dövlətlər (hökumətlər) insanların sağlamlığını qorumaqla yanaşı, böhrandan 

daha az zərərlə çıxmaq, iqtisadi fəallığı daha qısa müddətdə bərpa etmək üçün müxtəlif 

tədbirlər həyata keçirir, fundamental iqtisadi araşdırmalara əsaslanan proqram və kon-

sepsiyalar hazırlayırlar. Azərbaycan dövləti də pandemiya dövrünü az zərərlə başa 

vurmaq (pandemiyanın bitməsi ilə bağlı qeyri-müəyyənlik davam edir) və post-pan-

demiya dövründə iqtisadi fəallığı daha qısa müddətdə bərpa etmək üçün yollar axtarır. 
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 4 iyun 2020-ci il tarixli Fərmanına görə, sahib-

karlara dövlətin zəmanəti ilə kredit alınması, həmçinin kreditlər üzrə faizlərdən bir 

qisminin subsidiyalaşdırılması, fors-major hallar üzrə restrukturizasiya edilməsi, kre-

dit öhdəliyinin icra edilməsi möhlətinin uzadılması kimi səmərəli şərtlər yaradılıb. 

Heç kimə sirr deyil ki, pandemiya yaranmasının ilk günlərindən respublikamız iqtisa-

diyyatın inkişaf etdirilməsi məqsədilə qabaqlayıcı addımlar atmışdır. İlk addımı da öl-

kə rəhbəri özü edib. Odur ki, martın ortaları Prezidentimiz İ.Əliyev əhalinin sağlam-

lığının mühafizə olunması və koronavirus virusuna qarşı mübarizənin gücləndirilməsi 

üzrə tədbirlər barədə Fərman imzaladı. Həmin Fərmana əsasən də ölkəmizdə Korona-

virusla Mübarizəyə Dəstək Fondunun əsası qoyuldu. Ölkə rəhbəri də ilk olaraq həmin 

Fonda 2020-ci ilin dövlət büdcəsində nəzərdə tutulan Prezidentin Ehtiyat Fondundan 

ilkin olaraq 20 mln manat ayırdı. 

Eyni zamanda, İlham Əliyevin koronavirusun və bu səbəblə dünya enerji və səhm 

bazarları üzrə baş vermiş kəskin dərəcədə dalğalanmaların əsasən Azərbaycanın iqtisa-

diyyatına, makroiqtisadi sabitliyinə, respublikada məşğulluq məsələləri və sahibkarlıq 

subyektləri üzrə mənfi təsirinin azaldılması ilə əlaqəli bəzi sərəncamları oldu. Dövlət 

iqtisadiyyat sahəsində yarana biləcək neqativ tendensiyaları layiqincə qarşılamaq 

məqsədilə zəruri iqtisadi, həmçinin maliyyə imkanlarına sahib olduğunu sübuta yetir-

di. Elə həmin imkanlara arxalanmaqla dövlət hər zaman ən çətin zamanlarda xalqın 

rifahının qorunması və özəl sektorun inkişafı üçün öz dəstəyini əsirgəmədi. Buna sübut 

kimi, 2020-ci ildə dünyada sürətlə yayılmaqda olan COVID-19 və bunun nəticəsində 

dünya enerji və səhm bazarları üzrə baş vermiş kəskin dalğalanmaların Azərbaycanın 

iqtisadiyyatı, makroiqtisadi sabitlik, ölkədə məşğulluq məsələləri və sahibkarlıq sub-

yektlərinə neqativ təsirinin azaldılması ilə əlaqəli tədbirlərin maliyyələşdirilməsi məq-

sədilə 2020-ci il dövlət büdcəsindən Nazirlər Kabinetinə 1 mlrd. manat ayrılmışdır. 

Bu sərəncama görə, pandemiyanın iqtisadiyyatımıza təsirini dəyərləndirmək məqsə-

dilə İqtisadiyyat, Maliyyə, həmçinin Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə nazirlərinin, o 

cümlədən Mərkəzi Bankın sədr rəhbərlikləri ilə ayrı-ayrı İşçi qrupları yaradılmışdır. 

Məmləkətimizin bu ağır günündə pandemiya nəticəsində zərər çəkmiş sahibkarlara 

belə dövlət maliyyə dəstəyini əsirgəmədi. Odur ki, Prezident sərəncamının icrası ilə 

əlaqəli Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq olunmuş Tədbirlər Planına görə, bu günə 

kimi İqtisadiyyat Nazirliyinə muzdlu işçilərdən hamısının əməkhaqqının müəyyən 

hissəsinin verilməsi üçün COVİD-19 nəticəsində zərər çəkən 28 709 vergi ödəyicisi, 

maliyyə dəstəyini almaq üçün də 117 031 fərdi (kiçik) sahibkar, ümumilikdə 145 750 

vergi ödəyicisi müraciət etmişdir [3]. 

Muzdlu işçilərin əməkhaqqılarının müəyyən hissəsinin ödənməsi çərçivəsində 210 

152 işçini əhatə edən əsasən 24 492 sahibkarın müraciətləri araşdırılmaqla təsdiqlənib 
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və veriləcək maliyyə vəsaitlərin bank hesablarına köçürülməsi məqsədilə Maliyyə Na-

zirliyinə təqdim olundu. Ancaq bununla belə, hazırda başqa vergi ödəyiciləri üzrə araş-

dırmaların aparılması davam edir. 

İndiyə qədər təsdiq olunmuş müraciətlər əsasında maliyyə dəstəyinin məbləği 96,28 

milyon manat, eyni zamanda 2-ci mərhələ əsasında ödənilməsi nəzərdə tutulmuş və-

saitin məbləği 48,14 milyon manat təşkil etmişdir. Maliyyə Nazirliyi Dövlət Xəzinə-

darlıq Agentliyi tərəfindən 24 017 vergi ödəyicisi, 205 137 şəxs muzdlu işçinin əmək-

haqqısı üzrə 92,54 milyon manat, eyni zamanda, 2-ci ay üçün (50%) 44,68 milyon 

manat vəsait köçürülməsi təmin olunub. 

Fərdi (mikro) sahibkarlar üçün maliyyə dəstəyinin edilməsi proqramı əsasında 117 031 

vergi ödəyicisindən müraciətlər daxil olmuş, 109 283 müraciət araşdırılmaqla təsdiq-

lənmiş, maliyyə dəstəyinin bank hesabları üzrə köçürülməsi məqsədilə Maliyyə Nazir-

liyinə təqdim olunub. Təsdiq olunmuş müraciətlər əsasında maliyyə dəstəyinin məb-

ləği 62,91 milyon manat təşkil etməkdədir. Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi tərəfindən 

hazırda 62,68 milyon manat pulun 105 052 fərdi (mikro) sahibkarların bank hesab-

larına köçürülməsi təmin olunub [7]. 

Dövlətin sosial sahə üzrə etdiklərini də unutmaq mümkün deyil. Əlbəttə ki, dövlət tə-

rəfindən aztəminatlı ailələrə məxsus problemlər də unudulmadı. Dövlət başçısı ilk 

olaraq 200 min belə ailələrə 190 manat məbləğində birdəfəlik ödəmələr edilməsi ilə 

əlaqəli sərəncam imzaladı. Bu cür müraciət edənlər də sayca kifayət qədər artdığı üçün 

bu rəqəm yüksəldildi, 600 min nəfərə çatdırıldı. Bu isə dövlət iqtisadiyyatının inkişaf 

etdirilməsi üçün bir dəstək oldu. 

Pandemiya dövründə dövlətin ən iri şirkəti, həmçinin ən çox vergi ödəyicisi Azərbay-

canın Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) ölkə iqtisadiyyatına vermiş olduğu dəstəyi də 

ayrıca vurğulamaq gərəkdir. Nəzərə alsaq ki, sözügedən dövrdə insanlar tibbi spirt və 

maskadan daha artıq istifadə edirlər, SOCAR şirkətinin bu sahədəki dəstəyi əvəzsizdir. 

Odur ki, qlobal pandemiyayla əlaqədar bazarlardakı spirtə tələbat xeyli artdığından, 

bu dövr ərzində SOCAR şirkətinin “Azərkimya” İstehsalat Birliyinə məxsus “Etilen-

Polietilen” zavodu daxilində dezinfeksiya vasitələrinin əsas xammalı sayılan izopropil 

spirtinin istehsal edilməsi bərpa edildi. İstehsalatın fəaliyyətə başlaması EP-300 qur-

ğusu üzrə davam edən rekonstruksiya işlərinin tamamilə bitməsindən sonraya planlaş-

dırılmaqda idi. Müəssisə üzrə MİPS məhsulunun sutkadakı istehsal həcmi təxminən 

60 tona qədərdir [8]. 

Bundan əlavə, may ayı “SOCAR Polymer” dünya üzrə davam etməkdə olan korona-

virus pandemiyası ilə mübarizədə başlıca fərdi mühafizə olunma vasitəsi hesab edilən 

qoruyucu maskanın istehsalı üzrə də aparıcı xammal sayılan HB 2662 FS marka homo-

polimer propilenin ilkin sınaq-sənaye partiyasının istehsal edilməsinə başladı. Bu ho-

mopolimerdən qoruyucu maska, respirator və həkimlərə birdəfəlik tibbi geyimlər və 
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başqa məhsulların hazırlanması zamanı istifadə edilən toxunmamış materialların is-

tehsal olunması məqsədilə istifadə edilir. 

Odur ki, may ayında “SOCAR Polymer” MMC-yə məxsus Sumqayıt Kimya Sənaye 

Parkı ərazisində yerləşməkdə olan Polipropilen zavodu daxilində 611 tona qədər tibbi 

maska istehsalı məqsədilə yararlı sayılan HB 2 662 FS polipropilen növünün istehsalı 

təmin olunub. Həmin polimer növünün sonrakı sınaq partiyasının istehsal edilməsin-

dən sonra, avqust ayı daha ən azı 1500 - 2000 ton həcmli istehsalı planlaşdırılır [8]. 

Bütün sözügedən proseslər fonunda ölkədə pandemiyadan zərərçəkən sahələrə dəstək 

paketləri reallaşdırıla bilər. Pandemiyadan zərərçəkmiş sahibkarlara dəstək mexanizmi 

vasitəsilə büdcədən demək olar ki, 1 milyard manat vəsait ayrılıb və ümumi dəstək 

paketinin də əsas məbləği 3,5 milyard manata çatdırılıb. 

İlk növbədə pandemiyadan zərərçəkmiş sahibkarlara birbaşa verilən kompensasiyalar 

verilir. Belə ki, 6 ayda muzdlu işçilərin əməkhaqqılarının kompensasiyası çərçivəsində 

24 min 300 vergi ödəyicisindən 210 min muzdlu çalışana 95 mln manat vəsait ödənilib. 

Həmçinin fərdi, o cümlədən də qeyd edə bilərik ki, mikrosahibkarlara maliyyə dəstəyi 

paketi dairəsində 105,6 min vergi ödəyicisi üçün 63 milyon vəsait verilib. 

Bundan başqa, Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun sahibkarlığın güzəştli kreditləşdi-

rilməsinin təzə mexanizmləri də tətbiq edilir. Bunlar postpandemiya dövründə iqtisadi 

artıma dəstək verə biləcək sahələri əhatə edir. Bu mexanizmlərin biri daşınmaz əmlak 

girovu sayılmayan sahibkarların güzəştli kreditlər üzrə çıxış imkanlarının yaradılması 

üçün avadanlıqların alınması məqsədilə güzəştli kreditlər verilməsidir. Mexanizmin 

mahiyyəti bundan ibarətdir ki, güzəştli kredit təzə avadanlıqların alınması üçün yönəl-

dilir və bu avadanlıqlar da girov olaraq qəbul edilir. Həmin mexanizm üzrə banklarda 

faiz dərəcəsi 7 faiz təşkil etməkdədir [7]. 

Bundan əlavə, kənd təsərrüfatı üçün uzunmüddətli yatırım tələb edən sahələrdə kiçik-

həcmli kreditlər üzrə kreditin müddəti 3 ildən 5 il, ortahəcmli kreditlərdə 5 ildən 7 ilə 

kimi artırılıb, o cümlədən kredit dövrünün yarısı güzəştin müddəti olaraq təsbit olunub. 

Təsdiq olunmuş başqa mexanizm fors-major hadisəylə əlaqəli şəraitin dəyişməsinin 

səbəbindən Sahibkarlığın İnkişafı Fonduna məxsus Müşahidə Şurasının müəyyənləş-

dirdiyi formada kredit təşkilatlarının fond qarşısında olan borc öhdəliyinin vacib hallar-

da restrukturizasiya edilməsi, kredit öhdəliyinin icra edilməsinə möhlət verilməsidir. 

Biznes kreditləri üzrə dövlət zəmanətinin verilməsi, həmçinin həmin kreditlər üzrə 

faizin subsidiyalaşdırılması mexanizminə görə, 500 mln manat məbləğində yeni biz-

nes kredit portfelinin 60 faizə qədər hissəsinə dövlətin zəmanəti verilir, eyni zamanda 

bu kreditlərin illik faiz dərəcəsindən 50 faizi hökumət tərəfindən maliyyələşdirilir. 

Həmin mexanizmin müddəti 3 ilə qədər, illik faiz dərəcəsi 15 faizdən artıq olmayan 

kreditlərə şamil olunur. Sözügedən kreditlər üzrə güzəştin müddəti 12 aya kimidir. 

N.N.Məmmədova, T.N.Nəriman: Koronavirus (Covid-19) pandemiyasının Azərbaycanda 

sahibkarlığa təsiri 



 

124 
 

Tətbiq olunan digər yeni mexanizmə müvafiq olaraq, pandemiya səbəbindən zərər-

çəkmiş sahələrdə fəaliyyətdə olan sahibkarların dövlət zəmanətli olmayan mövcud 1 

mlrd manat kredit portfeli əsasında 2020-ci ilin mart ayının10-dək manatla əldə etdik-

ləri kreditlərin illik faiz dərəcələrinin 10 faiz bəndi martdan etibarən 12 ay müddətində 

hökumət tərəfindən maliyyələşdirilir. Həmin mexanizm kreditlərin müddəti və faiz 

dərəcəsindən asılı olmadan tətbiq olunur. 

Qeyd edilən mexanizmin tətbiq olunmasında sahibkarlıq subyektlərinin maliyyə ehti-

yatlarına çıxış imkanlarının daha çox asanlaşdırılması, kredit sifarişlərinə qısa zaman-

da baxılması, müraciətlərin qəbul edilməsi, kredit təşkilatları və Sahibkarlığın İnkişafı 

Fondu tərəfindən zəruri təhlillərin həyata keçirilməsi və qərarların sahibkarlar üzrə 

çatdırılması kimi proseslərin hər biri İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən hazırlanmış və 

birinci dəfə tətbiq edilən Elektron Kredit Platforması (www.e-edf.gov.az) vasitəsilə 

gerçəkləşdirilir. 

Covid 19-dan sonra qlobal nizam, gündəlik həyat, hər şey çox dəyişəcək. Davamlılıq 

və dəyişiklik hər zaman həyatımızın bir hissəsi olmuşdur. Ancaq sanki dünya tarixində 

dəyişiklik son zamanlarda daha davamlı olmuşdur. Covid 19 virusunun yayılması, 

2008 qlobal böhranı kimi dünya iqtisadiyyatı üçün bilinməyən bir böhrandır. Bunlar 

bir çox insanın gözləyə bilmədiyi və hesablamalarına gözləntilərinə daxil edə bilmə-

diyi böhranlardır. Bununla birlikdə, Covid 19 virusu epidemiyası, 2008 qlobal maliyyə 

böhranı ilə müqayisədə daha çox qeyri-müəyyənliklərə yol açdı. 2008-ci il böhranı 

əsasən maliyyə böhranı olduğundan, maliyyə bazarlarına inam yarandıqda dünya iqti-

sadiyyatı sürətlə bərpa oluna bildi. Covid 19 - virus böhranına görə etibar itkisi yalnız 

maliyyə bazarlarında yaşanmır. İnam problemi indi həyatımızın hər tərəfindədir. Döv-

lətlər bir-birinə etibar etmir. Hava limanlarını başqa ölkələrdən gələn sərnişinlərin üzü-

nə bağlayırlar və ya uzun müddət karantin altına alaraq onları izləyirlər. Qlobal həm-

rəylik və inam, ölkələrin problemlərini təkbaşına həll etməyə çalışdıqları reaksiyalarla 

əvəzlənir. Sahibkarların bu dövrlərdə analiz ağlına gəlmir. Bununla yanaşı, dünya iqti-

sadiyyatı və qlobal idarəetmənin hara gedəcəyi barədə planlar qurmaq, əlaqəli fikirləri 

oxumaq, dinləmək və konfranslara qatılmaq sahibkarlar üçün, əlbəttə, çox vacibdir. 

Lakin praktik həllər barədə düşünmək və ortamüddətli planlar qurmaq şirkətlərimiz 

üçün xüsusilə faydalı olacaqdır. Əlbəttə ki, bu qlobal böhran ilk növbədə sahibkarlıq 

müəssisələrinə mənfi təsir göstərəcəkdir. Hər şeydən əvvəl bu böhran əhəmiyyətini 

göstərdi. Günümüzdə bir çox sahibkarlıq müəssisəsi respirator istehsal etmək üçün 

səfərbər oldu. 

Hər böhran, insan davranışı, təbii fəlakətlər və ya iqtisadi mexanizmlər tərəfindən olsa 

da, sahibkarlara və təşkilatlarına çətinlik gətirir. Şəxsi və ictimai həyatın bir çox as-

pektləri onlayn şəklə köçürülməli idi. Bunda  sahibkarlar istisna deyildi. Ticarət fəa-

liyyətlərini onlayn şəkildə aparmağa başlamalı idilər. Lakin, hər şey rahat bir şəkildə 
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onlayn həll edilə bilməz. COVID-19 öz-özünə işləyən şəxslərin təşəbbüskar əlaqə-

lərini əhəmiyyətli dərəcədə təsir etmişdir. Bəzi sahibkarlar dövlətin məhdudiyyətləri 

nəticəsində işlərini müvəqqəti bağlamalı oldular. Digərləri tədbir görməli və fəa-

liyyətlərini az miqdarda aparmalı idilər. Pandemiyanın nəticələrinin uzandığı üçün sa-

hibkarlıq fəaliyyətlərinin bütün aspektlərində yenilikçi həll yolları tapmaları lazım idi. 

Sahibkarların yeni vəziyyətə yönəlməsindən əvvəl vaxt tələb olundu və hökumətlər 

onlara məlumat, məsləhət və maliyyə dəstəyi verməyi hədəfləyən müəyyən siyasət 

tədbirləri ilə kömək etməyə başladılar. Pandemiya, çox güman ki, ənənəvi təşəbbüskar 

qərar qəbul etmə proseslərinə təsir edəcəkdir. Buna görə qərarların qəbulu COVID-19 

pandemiyasının müxtəlif səviyyələrdə sahibkarlığa təsirini yaxşılaşdırmaq, sahibkar-

lara öz işini davam etdirən insanlara böhrandan çıxmağa kömək edən ən yaxşı fərdi və 

siyasət təşəbbüsü tətbiq etmələri haqqında məlumat toplamaq məqsədi daşıyır.  

Sahibkarların fəaliyyətlərində vacib olan sosial davranış qaydaları və həmçinin 

sanitar-epidemioloji tapşırıqlara riayət edilməsindən əlavə, yeni həyat tərzində rəqəm-

sal həllərin həyata keçirilməsinin zəruruliyini, məsafəli xidmətin imkanlarının geniş-

ləndirilməsinin əsas olduğu vurğulanmışdır. Baxmayaraq ki, bu qaydaların bir hissəsi 

hələ təzədir, indiyədək yerli sahibkarların diqqətini çəkməyib, amma indi fəaliyyəti 

elə etməkdə fayda var. Hərçənd ki, məsafədən fəaliyyət sahibkarları geniş satış və 

bununla yanaşı, xidmət şəbəkəsi həyata keçirmədən dövriyyələrini yüksəltməyə, məs-

rəflərini önəmli dərəcədə azaltmağa imkan verməklə birliklə məhsul və bununla yana-

şı, xidmətlərin də maya dəyərini azaltmağa yol açır. Belə baxanda bu cür iş rejiminə 

üstünlük verilməməsinin əsasında mental xüsusiyyətlər də xüsusi rol oyanyır. Yəni ki, 

sahibkar etibarlılığı vacib sayaraq  yerində ticarət və xidməti mühüm sayır. O cümlə-

dən əhali arasında maarifləndirici və hətta qeyd edə bilərik ki, stimullaşdırıcı fəa-

liyyətlərin edilməməsi mənfi təsirlərdən biridir. Mövcud məsafədən ticarət və həm-

çinin xidmət infrastrukturunun üsulları çox vaxt istehlakçının ehtiyacını ödəməyə çat-

mır. Məsələn, pandemiya belə xidmətə ehtiyacı yüksəltsə də, bir sıra sahibkarların mə-

safədən ticarət və bununla birlikdə, xidmət infrastrukturunun mövcud olmaması, olsa 

belə, təcrübə çatışmazlığı həmin sahənin yüksəlişinə tələbin olmasından xəbər verir. 

Bunların hər biri ölkədə hələ ki, yerində ticarət və xidmətin vacibliyini şərtləndirir. 

Ancaq pandemiya zamanı məsafədən fəaliyyətin inkişafının vacib olmasını bir daha 

göstərir. Bildiyimiz kimi, 2005-ci ildə Azərbaycanda “Elektron ticarət haqqında” qa-

nun təsbit edilib.  

KOBİA dəstəyi ilə COVID-19 virusu vəziyyətində və postpandemiya vaxtında sahib-

karların motivasiya olunması, beynəlxalq praktikanın qavranılması və indiki pande-

miya vaxtında sahibkarların üzləşdikləri çətinliklərin müzakirəsi üçün yaradılmış 

“Sahibkarların I Beynəlxalq onlayn forumu - Bakı 2020” fəaliyyətə başlamışdır. Ölkə-
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mizdə sahibkarlığın yüksəlişi və özəl sektora dövlət dəstəyi fəaliyyətləri, əsasən pan-

demiya vaxtında sahibkarlara edilən dəstək, gənclərin sahibkarlıq işinə çağırılması, 

pandemiyanın mənfi təsirlərindən əlavə, ərsəyə gətirdiyi yollar haqqında müzakirələr 

aparılmışdır. Forum çərçivəsində “Krizin gətirdiyi imkanlar və problemlər” mövzu-

sunda söhbətlər aparılıb. İclasda pandemiya vaxtında COVID-19-un biznesə, sahib-

karlığa və şəxsi inkişafa təsiri haqqında iş adamları vasitəsilə müzakirələr keçirilib, 

mövzu ətrafında analizlər aparılıb, tədbir iştirakçıları üçün önəm daşıyan suallara 

cavablar tapılıb. 

2018 - 2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəqəmsal ödənişlərin yayılması 

üzrə Dövlət Proqramı"nın məqsədlərindən biri də elektron ticarətin yüksəlişidir. Yəni 

ki, elektron ticarət nağdsız ödənişləri əsas sayaraq, iqtisadiyyatda dövriyyələrin düz-

günləşməsinə yol açır. Elektron ticarətin yüksəlişi həm pandemiya dövründə, həm də 

sonrakı müddətdə aktualdır. Pandemiya zamanı məhdudlaşdırıcı proseslər sahibkarları 

məsafədən fəaliyyət göstərməyə məcbur edir. Belə olmadıqda, pandemiyanın hansı 

müddətə qədər olacağının bilinməməsi çərçivəsində məhdudlaşdırmaların bu sub-

yeklərin maliyyə vəziyyətlərini pisləşdirməyə davam edəcəyi təsdiqlənmişdir. Sahib-

karların fəaliyyəti üçün bəzi qərarlar verilmişdir ki, bu da mövcud vəziyyətin sahib-

karlığa pis təsirlərini aşağı salmaq və məşğulluğun müdafiəsinə dəstək üçün pande-

miyadan əziyyət çəkən sahələrdə işləyən vergi ödəyicilərinə işçi miqdarına davranışda 

bir aylıq əməkhaqqı fondu miqdarında, fərdi (mikro) sahibkarların ehtiyacı çox olan 

hissəsinə yenidən 250 manat həcmində maliyyə yardımı göstəriləcək. Pandemiya 

bitdikdən sonrakı dövrə gəlincə isə, məsafədən xidmət yenidən sahibkarların işinin 

əsaslarından birini təşkil edə bilər. Statistika Komitəsinin informasiyasına görə, pan-

demiya dövründə ölkədə elektron ticarətin səviyyəsi 2019-cu ilin birinci yarısı ilə 

müqayisədə 1,8 dəfə yüksəlib ki, bu da əhalidə məsafədən məhsul və hətta xidmət 

qazanmaq bacarıqlarının yaranmasına yol aça bilər. İndiki vaxtda əhalidə daha az 

istehlak bacarığı formalaşdığını düşünsək, postpandemiya vaxtında sahibkarlıq 

subyektlərinin rəqabətinin pik həddə çatacağı gözləniləndir. Bununla da sahib-

kkarlarların olduğu yerdən fəaliyyətlə bərabər, məsafədən də fəaliyyət göstərmələrinə 

tələb yaranacaq. 

Nəticə 

Bütövlükdə, maliyyə sistemində ən həssas hissə sayılan banklar 2008-ci ildəki və-

ziyyətlərindən xeyli yaxşı vəziyyətdə olsalar belə, maliyyə sisteminə fokuslanmış is-

tənilən siyasi addımın tənəzzülə uğraması mümkündür. Ona görə ki, indiki vəziyyət 

təkcə maliyyə sektoru ilə əlaqəli deyil. 2020-ci il dünya iqtisadiyyatında müşahidə 

olunan şok tamamilə fərqli olmaqdadır, məhdudlaşdırma siyasətinin özü istehsaldan 

tutmuş xidmətə kimi əksər sahəni əhatə etməklə ciddi şəkildə əngəl törədir. Buna görə 
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də, COVID-19 epidemiyasının iqtisadi nəticəsi 2007 illə 2009-cu il arasındakı vəziy-

yətdən daha pis görünür, ona görə ki, bu qədər qısa vaxtda iqtisadiyyatın bu cür sürətli 

çökməsi baş verməkdədir. Hətta altı ay müddətində müəyyən məqbul səviyyə üzrə gə-

lir əldə edilsə belə, bir sıra firmaların iflas etməsinin, işsizlikdən tutmuş bank balan-

sında olan mənfi borclara kimi, əksər problemlərin olmasına yol açacağı ehtimal edilir. 

COVID-19 böhranının dağıdıcı iqtisadi və tibbi şokunu nəzərə alaraq, indi əsas prinsip 

-  “iqtisadi çapığ”ın yığılmasını təmin etməkdir. Burada fərdi və korporativ iflas hal-

larının sayını azaltmaq, insanların işləməmələrinə baxmayaraq pul xərcləmələrini da-

vam etdirmələrini əsas götürmək lazımdır. Həmçinin epidemioloji əyri səviyyəsini dü-

zəltmək üçün lazım olan karantin növünə subsidiya verilməsi ehtimalı da nəzərdən 

keçirilə bilər. 

Bütün bu görülən tədbirlər onu deməyə əsas verə bilər ki, qarşıdakı dövrdə qeyri-neft 

sahəsi ilə əlaqəli tədbirlər davam etdiriləcəkdir. Bu isə imkan verəcək ki, ölkəmiz növ-

bəti aylarda, xüsusilə postpandemiya dövrü üzrə əsas iqtisadi artımı qeyri-neft sekto-

runun sayəsində formalaşdıra bilsin. Bu, iqtisadiyyat sahəsininin inklüzivliyi və daya-

nıqlılığı nöqteyi-nəzərindən xeyli önəmlidir. Azərbaycan Respublikasında dərinləş-

dirilən islahatlar aparılmasının davam etdirilməsi ilə əlaqəli siyasi iradə vardır. Bu da 

növbəti dövrlərdə belə iqtisadiyyatın şaxələnməsi, həmçinin sahibkarlığın inkişafı ilə 

əlaqəli dərinləşdirilən islahatların davam etməsindən xəbər verir. 
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Xülasə 

Məqalədə istehlak məhsulları bazarının ölkənin iqtisadi inkişafında əhəmiyyəti haq-

qında zəruri məlumatlar yer almışdır. Odur ki, məqalədə etibarlı ərzaq təminatının ya-

radılması məqsədi ilə bazarda tarazlıq halının qorunub saxlanılmasına, müxtəlif alı-

cılıq qabiliyyətinə malik əhali qrupları üçün uyğun məhsulların istehsalının zəruriliyi 

vurğulanmışdır. Burada həmçinin, bazarda həyata keçirilən diferensial qiymət siya-

sətinin vacibliyi ön plana çıxarılmışdır. Tədqiqat işinin məqsədi istehlak məhsulları 

bazarının ölkənin iqtisadi inkişafında rolunun vacibliyini vurğulamaqla, milli iqtisa-

diyyatın gələcək inkişafına təkan verəcək, bazarın idarəetmə mexanizminin təkmin-

ləşdirilməsinə yönəlik təkliflər verməkdir. Tədqiqatın məhdudiyyəti istehlak bazarının 

ökənin iqtisadi inkişafında rolunun bütün sahələr üzrə iqtisadi qiymətləndirilməsini 

əks etdirə bilməməsidir. Burada yalnız bazarın inkişafının milli iqtisadiyyatın spesifik, 

bazarla əlaqəli sahələrə təsiri nəzəri formada təsvir edilmişdir. Tədqiqatın nəticə 

hissəsində istehlak məhsulları bazarının günün tələblərinə, müasir istehlakçının isteh-

lak tələblərinə uyğunlaşdırılmasının vacibliyi vurğulanmışdır. Bazarın fəaliyyət me-

xanizminin təkminləşdirilməsi məqsədi ilə istər maliyyə institutlarının, istərsə də hü-

quqi institusional bazanın daim yenilənməsinin zəruriliyi ön plana çəkilmişdir. 

Açar sözlər: milli iqtisadiyyat, aqrar sektor, kənd təsərrüfatı istehlak məhsulları ba-

zarı, bazarın tənzimlənməsi, qiymət siyasəti. 
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Summary 

The article contains the necessary information about the importance of the consumer 

market in the economic development of the country. Therefore, the article emphasizes 
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the need to maintain a balanced market in order to create a reliable food supply, the 

production of products suitable for different groups of the population with different 

purchasing power. It also highlights the importance of differential pricing policies in the 

market. The purpose of the study is to emphasize the role of the consumer market in the 

economic development of the country, to stimulate the future development of the 

national economy, to make proposals to improve the management mechanism of the 

market. The urgency of the issue is that the consumer goods market not only provides a 

reliable food supply to the population, but also plays a fundamental role in the 

development of many market-related sectors of the economy. Here, the consumer goods 

market manifests itself as a kind of unit of development of the national economy and 

consumer welfare. This proves the importance of the market as an economic category 

that promotes the development of both vital sectors and other important sectors of the 

economy. The limitation of the study is that it does not reflect the economic assessment 

of the role of the consumer market in the economic development of the country in all 

areas.In the article only theoretically described the impact of market development on 

market-related areas of the national economy. The final part of the study emphasized 

the importance of adapting the consumer goods market to the needs of the day. In order 

to improve the functioning of the market, the need to constantly update both the financial 

institutions and the legal institutional framework was highlighted. 

 

Keywords: national economy, agrarian sector, agricultural consumer product market, 

market regulation, price policy. 

РОЛЬ РЫНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 

ТОВАРОВ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ СТРАНЫ 

 

Ф. В. Сулейманов 1 

1Докторант, АГАУ 
1farizsuleymanov649@gmail.com 

Резюме 

В статье содержится необходимая информация о значении рынка потреби-

тельских товаров в экономическом развитии страны. Поэтому в статье под-

черкивается необходимость поддержания баланса на рынке с целью создания 

надежного продовольственного снабжения, производства продуктов, подхо-

дящих для разных групп населения с разной покупательной способностью. 

Здесь также выдвигается на передний план важность дифференцированной 
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ценовой политики на рынке. Основная цель исследования - подчеркнув важ-

ность роли рынка потребительских товаров в экономическом развитии страны, 

формировать предложения, которые дадут импульс дальнейшему развитию на-

циональной экономики, а также направленные на усовершенствование меха-

низма управления рынком. Актуальность вопроса заключается в том, что рынок 

потребительских товаров не только обеспечивает надежное снабжение насе-

ления продуктами питания, но и играет фундаментальную роль в развитии 

многих секторов экономики, связанных с рынком. Здесь рынок потребительских 

товаров проявляет себя как своеобразная единица измерения развития нацио-

нальной экономики и благосостояния потребителей. Это доказывает важность 

рынка как экономической категории, которая способствует развитию как жиз-

ненно важных секторов, так и других важных секторов экономики. Ограничения 

исследования состоит в том, что оно не отражает экономическую оценку роли 

потребительского рынка в экономическом развитии страны по всем отраслям. 

Здесь теоретически описывается только влияние развития рынка на специфи-

ческие, связанные с рынком области национальной экономики. В заключи-

тельной части исследования подчеркивается важность соответствия рынка по-

требительских товаров к нуждам современного периода, потребительским нуж-

дам современного потребителя. Для усовершенствования механизма функцио-

нирования рынка была подчеркнута необходимость постоянного обновления 

как финансовых институтов, так и институциональной правовой базы. 

Ключевые слова: национальная экономика, аграрный сектор, сельскохозяй-

ственный рынок потребительских товаров, регулирование 

рынка, ценовая политика. 

Bazar münasibətlərinin formalaşdığı, inkişaf etdiyi müasir dövrdə ölkə daxilində 

fəaliyyət göstərən istehlak məhsulları bazarının milli iqtisadiyyatın inkişafına verdiyi 

töhfə əvəzolunmazdır. İqtisadi tarazlığı müəyyən edən əsas amillərin məhz bazarda 

formalaşması, istehlak məhsulları bazarının ölkənin iqtisadi inkişafı baxımından lazı-

mınca tədqiq edilməsini zəruri edir. Burada daxili əmtəə istehsalçılarının maraq və 

mənafelərinin təmin edilməsi, istehlakçıların iqtisadi maraqlarına uyğun qiymət siste-

minin formalaşması, kənd təsərrüfatı mənşəli məhsul istehsalının yüksəlməsinə və 

dövlətin bazardakı istehlak təyinatlı məhsulları üzrə iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin 

olunmasına imkan verir. Bundan başqa, bazarda istehsalçı və istehlakçı arasında qarşı-

lıqlı əlaqələrin bazar qanunlarına uyğunlaşdırılması burada dəyər qanununa əsaslanan 

ekvivalent mübadilə münasibətlərinin qurulmasına şərait yaradır. 
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İstehlak məhsulları bazarının inkişafı bazarda tələb və təklif tarazlığının qorunub 

saxlanılmasına şərait yaratmaqla bazar konyunkturunun köməyi ilə onun tənzimlən-

məsinə imkan verir. Bu həmçinin bazarda mövsümilik şərti nəzərə alınmaqla məhsul 

istehsalının həcminə, onun satışına, mövsümlər üzrə qiymət səviyyələri arasında kəs-

kin fərqlərin olmamasına nəzarət etmək imkanı yaradır. Odur ki, bazar müxtəlif gəlir 

səviyyəsində olan əhali qruplarını alıcılıq qabiliyyətlərinə uyğun məhsullar ilə təmin 

edir. Bundan başqa, bazarın tarazlıq vəziyyəti müəssisələrin istehsal edəcəyi məhsul 

həcmini müəyyən etməyə imkan verir və istehsal zamanı bu həcmdən kəskin şəkildə 

kənarlaşmaların qarşısını alır. Bununla da, bazarda tarazlığın qorunub saxlanılması 

məqsədi ilə yerli istehsalın artırılması əsas hədəf kimi müəyyənləşdirilir. Belə ki, 

özünütəminat imkanlarının yerli istehsal hesabına yaradılması uzunmüddətli dayanıqlı 

ərzaq balansının formalaşdırılmasına imkan verir. Bu isə öz növbəsində, istehlak məh-

sulları bazarında kənd təsərrüfatı təyinatlı məhsulların rəqabət qabiliyyətliyinin yük-

səldilməsi hesabına idxaldan asılılığın bu və ya digər dərəcədə qarşısını alır. 

Bazarın ölkənin iqtisadi inkişafındakı inikasından danışarkən, tanınmış Amerikalı iq-

tisadçı alim M.Ensmingernin sözləri xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Onun sözləri ilə 

ifadə etsək – “istehlak olunan ərzaq məhsulları həm məsuliyyət, həm silah rolunda 

çıxış edir”. İstehlak dövlət üçün məsuliyyətdir, ona görə ki, əhalinin yaşaması, qida-

lanması üçün lazım olan miqdarda ərzağa günlük tələbatın təmin edilməsi onun öhdə-

liyindədir. Başqa tərəfdən isə o, iqtisadi-siyasi təhlükəsizliyin təmin edilməsi meyarı 

kimi çıxış etməklə, yüksək gücə malik olan silah rolunu oynayır [9, s.15]. Odur ki, bir 

çox iqtisadi mütəfəkkirlərin də qeyd etdiyi kimi, ölkədə istehlak məhsulları üzrə vahid 

mərkəzdən idarə olunan ərzaq kompleksinin yaradılmasına ehtiyac var. Belə ki, da-

yanıqlı ərzaq kompleksinin formalaşdırılması, ərzaq təminatında həm keyfiyyət, həm 

də kəmiyyət irəliləmələrinə şərait yaradır. 

Mövzunun aktuallığı ondan ibarətdir ki, istehlak məhsulları bazarı təkcə ölkə əha-

lisinin etibarlı ərzaq təminatına imkan vermir, o həmçinin iqtisadiyatın bir çox bazarla 

əlaqəli sahələrinin inkişafı üçün də özül rolunda çıxış edir. Burada istehlak məhsulları 

bazarı bir növ milli iqtisadiyyatın inkişafının və istehlakçıların rifahının ölçü vahidi 

kimi özünü büruzə verir. Bu isə, bazarın həm həyati vacib sahələrin, həm də iqtisa-

diyyatın digər önəmli sahələrinin inkişafına təkan verən iqtisadi kateqoriya kimi önə-

mini sübut edir. 

Tədqiqat işinin məqsədi kənd təsərrüfatı istehlak məhsulları bazarında maksimum 

tələbatın ödənilməsi üçün yerli istehsalın artırılmasının stimullaşdırılması üçün dövlət 

dəstəyinin artırılması, istehlakçıların keyfiyyətli, ancaq aşağı qiymətli məhsulla təmin 

edilməsində fasiləsizliyin yaradılması istiqamətlərini araşdırmaqdan ibarətdir. 
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İqtisadi tədqiqatların təməlini təşkil edən sistemli yanaşma və müqayisəli təhlil meto-

du bizim də tədqiqatımızın özəyini təşkil edir. Tədqiqatımızın ilk mərhələsini bazarın 

araşdırılması, milli iqtisadiyyatın inkişafında rolunun tədqiqi, növbəti mərhələdə isə 

kənd təsərrüfatı istehlak məhsulları bazarının və inkişaf perspektivlərinin öyrənilmə-

sindən ibarətdir. 

Bazarın iqtisadiyyata təsirindən danışarkən onun milli iqtisadiyyatın inkişafındakı 

rolunun müəyyən edilməsinin əhəmiyyəti ölçüyəgəlməzdir. Bazar digər iqtisadi anla-

yışlardan fərqli olaraq daha geniş ticarət əməliyyatlarının reallaşdığı iqtisadi mexa-

nizim kimi özündə bir çox iqtisadi təsir alətlərini cəmləyir. Bazar həmçinin bir çox 

spesifik xüsusiyyətləri ilə digər ticarət kateqoriyalarından kəskin şəkildə fərqlənir. 

Odur ki, bazarın milli iqtisadiyyatın inkişafındakı rolunu aşağıdakı şəklin köməyi ilə 

fərqləndirmək olar. 

 

Şəkil 1. Bazarın milli iqtisadiyyatın inkişafında rolu 

Mənbə: Şəkil müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir. 

Şəkil 1-də qeyd edilən bazarın milli iqtisadiyyatın inkişafında fərqləndirilən bu xüsu-

siyyətləri iqtisadi inkişafa təsir edən əsas anlayışlar olsa da, heç də bazarın milli iqti-

sadi inkişafa təsirini tam və dolğun şəkildə ifadə etmir. Belə ki, bazarın milli iqtisa-

diyyatın inkişafında rolunu vergi daxilolmalarının həcmindəki artımla, istehsal miqya-

sının genişlənməsi ilə, maliyyə institutlarının inkişafı ilə, informasiya təminatı hesa-

bına istehsalın, satışın proqnozlaşdırılması ilə də xarakterizə oluna bilər. Beləliklə, 

bazar istehsal miqyasının genişləndirilməsi hesabına büdcə daxilolmalarının həcminin 

yüksəlməsinə səbəb olmaqla, həm də istehsal xərclərinin azaldılmasına və məhsul sa-

tışının yüksəldilməsində əvəzsiz rola malikdir. Odur ki, istehlak məhsulları bazarının 

əsas tələb hissəsini təşkil edən ərzaq məhsulları ilə təminat bazara təsir edən hərə-

kətverici qüvvə kimi çıxış edir. Burada tələb səviyyəsinin həcmi ölkə, region əhali-

sinin gəlirlilik səviyyəsindən, əhalinin demoqrafik quruluşundan, bazardakı istehlakçı 

davranışından və bu kimi bir çox amillərdən təsirlənir. Qeyd edilən amillərin təsir 
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imkanları eyni olmasa da, müxtəlif aspektlərdən yanaşıldıqda, onların təsir mexanizmi 

imkanlarını müəyyənləşdirmək heç də çətin olmur. 

Odur ki, hər bir ölkənin istehlak məhsulları bazarı qarşısında bir sıra əsas vəzifələrin 

təmin edilməsi durur və bu vəzifələri aşağıdakı kimi sıralamaq olar: 

 ölkə əhalisinin tələbatının maksimum səviyyədə yerli istehsal hesabına ödənil-

məsini təmin etmək; 

 istehlak məhsulları bazarının əsas tərəfləri hesab edilən istehlakçı və isteh-

salçıların qarşılıqlı əlaqəsinin uzlaşdırılmasına nail olmaq;  

 istehlakçıların bazarda aşağı qiymətlərlə keyfiyyətli məhsul əlyetərliliyini təmin 

etmək; 

 həm istehlakçı, həm istehsalçıların iqtisadi maraqlarına uyğun gələn bazar mü-

hitinin yaradılmasına nail olmaq; 

 bazardakı məhsul qıtlığının və ya bolluğunun aradan qaldırılması hesabına bazar 

qiymətlərinin kəskin artmasının və ya azalmasının qarşısını almaq; 

 bazar konyunkturunu daim nəzarətdə saxlamaq və dəyişən tarazlığın yenidən 

bərpa olunması məqsədi ilə çevik reaksiya mühitini formalaşdırmaq və gözlənilən 

riskləri minumuma endirmək. 

İstehlak məhsulları bazarı milli iqtisadiyyatın, mövcud imkanlar hesabına ölkə 

əhalisinin sağlam həyat tərzinə keçməsi məqsədi ilə lazımi miqdarda məhsullar ilə 

etibarlı təminatına imkan yaradır. Burada bazar həmçinin milli iqtisadiyyatın indi-

katoru funsksiyasını yerinə yetirir. Belə ki, bazarda qiymətlərin ümumi səviyyəsinin 

tarazlıq qiymətindən aşağı olması onu məhsul ehtiyatının toplanmasına, qiymətlərin 

ümumi səviyyəsinin tarazlıq qiymətindən yuxarı olması onu məhsul ehtiyatının isti-

fadəsinə sövq edir. Ümumi ərzaq ehtiyatlarının yaradılması istehlak məhsulları baza-

rının sabitləşdirilməsinə imkan verməklə yanaşı, həm də idxalçılar, ixracatçılar üçün 

əlverişli iqtisadi mühit imkanları yaradır. 

İstehlak məhsulları bazarının inkişafı ölkənin hərtərəfli inkişafını təmin edir, burada 

regionlararası qeyri-ahəngdarlığın qarşısını almaq mümkün olur. Xüsusilə bazarda 

təklif olunan kənd təsərrüfatı məhsullarının böyük bir qisminin regionlarda yetişdi-

rilməsi buna imkan verir. Belə ki, region əhalisi tərəfindən istehsal olunan məhsulların 

bazar qiymətləri ilə istehsalını reallaşdırdıqları məkanlardan alınması və iri şəhərlərə 

gətirilərək əlavə dəyər qazandırılıb son məhsul kimi təklif edilməsi ilkin məhsul isteh-

salçılarının marağını təmin edir. Bu isə öz növbəsində regionda olan iqtisadi fəal əha-

linin məşğulluğunun təmin olunmasına imkan verir. Sosial-iqtisadi problemlərin həlli 

üçün yeni imkanlar açmaqla sahə üzrə ixtisaslaşma səviyyəsinin yüksəlməsinə şərait 

yaradır [8, s.133]. Ancaq bu da məlumdur ki, aqrar bazarda vasitəçilərin rolu heç də 

az deyil. Təəssüf ilə qeyd etməliyik ki, xüsusilə vasitəçilərin rolu aqrar bazarda daha 

çox ön plana çıxır. Belə ki, kənd təsərrüfatı məhsul istehsalçılarının hər birinin bazara 
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çıxış imkanlarının eyni olmaması kiçik istehsalçıların məhsullarının vasitəçilər tərə-

findən bazarda reallaşdırılmasına şərait yaradır. Burada kiçik istehsalçılar tərəfindən 

istehsal edilərək, onların öz iradələrindən asılı olaraq bazarda satışının təşkil edil-

məməsi vasitəçilərin bazarda rolunu artırır. Bu isə öz növbəsində həm istehsalçı, həm 

də istehlakçı üzrə itirilmiş iqtisadi səmərəyə səbəb olur. Vasitəçilərin payının bazarda 

yüksəkliyi, onların məhsulu ucuz alıb, baha qiymətə reallaşdırması bəzi hallarda məh-

sul üzrə ilkin istehsalçıdan daha çox iqtisadi mənfəət əldə etmələrinə imkan yaradır. 

Qeyd edilən problem iqtisadi fəal əhalinin məşğulluğunun qarşısında dayanan maneə 

kimi də qiymətləndirilə bilər. 

Deyilənlərdən çıxış edərək, bazar münasibətlərinə transformasiya edən mülkiyyət plü-

ralizmi səbəbi ilə formalaşan təsərrüfat ukladlarının iqtisadi fəal əhalinin məşğullu-

ğunun təmin edilməsində fundamental dəyişikliklərə səbəb olduğunu qeyd edə bilərik. 

Dəyişikliklərin nəticəsi olaraq milli iqtisadiyyatda dövlət və qeyri-dövlət sektorları 

arasında nisbətdə nəzərəçarpacaq dərəcədə yaxınlaşmalar baş vermişdir. Belə ki, da-

xili bazarda qeyri-dövlət sektorunun ayrı-ayrı sferalarının inkişafı nəticəsində əvvəlki 

natamam tarazlıq halı yeni tarazlıq halla əvəzlənmişdir. 

Bazarın milli iqtisadiyyatın inkişafında əsas rolu istehsal əsnasında istifadə olunan 

əməyə maddi stimul təmin etməsidir. Burada məhsulun reallaşdırılması zamanı bölgü, 

təkrar istehsal prosesini həyata keçirir. Belə  ki, bazarda, tələb və təklif tarazlıq vəziy-

yətində olmadıqda, istehlakçılar məhsul istehlak etmək yönündə pul vəsaitlərinin real-

laşmasında çətinlik çəkirlər. Nəticədə bazarda bölgü mexanizmi sıradan çıxır və yük-

sək məhsuldar əməyə maddi stimul azalır. Bu isə öz növbəsində əməyin səmərə-

liliyinin gələcəkdə itirilməsinə səbəb olur. Odur ki, istehlak məhsulları bazarında ba-

zarın daxili və xarici tarazlığının qorunması əmək ehtiyatlarının iqtisadi səmərə-

liliyinin yüksəldilməsi sarıdan önəmlidir. Əmək bazarında əməyin iqtisadi səmərəli-

liyinin qorunub saxlanılması üçün məhsul qiymətlərinin düzgün müəyyənləşdirilməsi 

vacibdir [8, s. 143]. Belə ki, bazar qiymətlərinin düzgün müəyyənləşdirilməsi təminat 

səviyəsinin yüksəldilməsinə səbəb olmaqla, dövlətin qiymət siyasətinin reallaşdırıl-

masında vacib rol oynayır. 

Cədvəl 1. İstehlak məhsullarının qiymət indeksləri (əvvəlki ilə nisbətən). 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Ərzaq məhsulları, içkilər 

və tütün məmulatları 

106,1 114,7 116,4 101,7 103,8 

Qeyri-ərzaq malları 103,8  116,7  111,6  102,6  101,2 

Cəmi məhsullar 105,4  115,7  114,0   102,2  102,5 

Mənbə: AR DSK. 

Cədvəldən də göründüyü kimi, son beş ildə Azərbaycanda istehlak məhsullarının 

qiymət indeksləri əvvəlki ilə nisbətən artan dinamika ilə davam edir. Dövlət Statistika 
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Komitəsinin məlumatına əsasən, 2016 və 2017-ci illərdə artım sürəti  daha çox ol-

muşdur. Belə ki, 2016-cı ildə əvvəlki ilə nisbətən 14,7 faiz, 2017-ci ildə isə 2016-cı 

ilə nisbətən 16,4 faiz artım müşahidə edilmişdir [6, s. 33]. 2020-ci ilin yanvar-noyabr 

aylarında istehlak qiymətləri indeksi 2019-cu ilin yanvar-noyabr aylarına nisbətən 

102,8 faiz, o cümlədən ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məmulatları üzrə 105,0 faiz, 

qeyri-ərzaq məhsulları üzrə 101,3 faiz, əhaliyə göstərilmiş ödənişli xidmətlər üzrə 

101,0 faiz təşkil etmişdir. Cari ilin noyabr ayında istehlak qiymətləri indeksi əvvəlki 

aya nisbətən 100,5 faiz, əvvəlki ilin noyabr ayına nisbətən 102,4 faiz təşkil etmişdir [16]. 

Cədvəl 2. İstehlak qiymətləri indeksi, faizlə 

 2020-ci ilin noyabr ayı 2020-ci ilin yanvar-

noyabr ayları 

əvvəlki aya 
nisbətən 

əvvəlki ilin müvafiq 
ayına nisbətən 

əvvəlki ilin müvafiq 
dövrünə nisbətən 

Ərzaq məhsulları, içkilər və tü-

tün məmulatları 

100,4  103,9  105,0 

Qida məhsulları 100,4  103,4  104,6 

Spirtli içkilər 99,9  103,9  103,1 

Tütün  100,0 118,5  116,3 

Qeyri-ərzaq məhsulları 100,1  101,2  101,3 

Ödənişli xidmətlər 100,9  101,1  101,0 

Cəmi məhsullar və xidmətlər 100,5 102,4 102,8 

Mənbə: AR DSK. 

2020-ci ilin noyabr ayında ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məmulatları üzrə istehlak 

qiymətləri indeksi əvvəlki aya nisbətən 100,4 faiz, əvvəlki ilin noyabr ayına nisbətən 

103,9 faiz təşkil etmişdir (Cədvəl 2) [16]. 

Məlumdur ki, kənd təsərrüfatı istehlak məhsulları bazarı ölkənin qiymət siyasətinin 

həyata keçirildiyi böyük ticarət məkanı kimi xarakterizə edilir. Bu səbəbdən, düzgün 

həyata keçirilən qiymət siyasəti iqtisadi tənzimləmə vasitəsi kimi çıxış edərək, aqrar 

bazarın bundan sonrakı fəaliyyət müqəddəratını həll edir. Kənd təsərrüfatı məhsulları 

üzrə tətbiq olunan qiymət siyasətinin istehlak məhsulları bazarında, bazar iqtisadiyyatı 

prinsiplərinə uyğun həyata keçirilməsi, həm bazar iştirakçıları üçün, həm də dövlət 

ehtiyacları baxımından vacibdir. Burada bazarın tələb-təklif tarazlığının qorunmasına 

nail olmaq məqsədilə qiymətin bir neçə növündən istifadə edilir, bunlara razılaş-

dırılmış, müqavilə, stimullaşdırıcı qiymətləri aid etmək olar. Hazırda ölkəmizdə fəa-

liyyət göstərən kənd təsərrüfatı istehlak məhsulları bazarında qeyd edilən qiymət növ-

lərinin hər birindən bu və ya digər dərəcədə istifadə edilir. 

Kənd təsərrüfatı istehlak məhsulları istehsalçılarının hansı həcmdə məhsul istehsal 

etməsi, bilavasitə onun hansı formada satış  həyata keçirəcəyinə təsir edən əsas amil-

lərdən biridir. Belə ki, əgər istehsalın həcmi kifayət qədər böyükdürsə və həmin məh-

F.V.Süleymanov: Kənd təsərrüfatında istehlak məhsulları bazarının inkişaf perspektivləri 



 

136 
 

sul üzrə dəyər ekvivalenti yüksəkdirsə, onda sözügedən məhsulun müxtəlif satış ka-

nalları vasitəsi ilə, topdan satış qiymətləri ilə təklif edilməsi iqtisadi cəhətdən səmərəli 

hesab edilir. Bu hal dəyər zəncirinin sonuncu, yəni satış mərhələsini əhatə edir. Dəyər 

zəncirinin bütün mərhələlərini özündə birləşdirən  bir çox istehsalçılar öz məhsullarını 

hər iki formada həm topdansatış məkanlarına nisbətən ucuz satış qiymətləri ilə, həm 

də öz yerli satış obyektlərində reallaşdırmaqla həyata keçirirlər. Çünki bu hal isteh-

salçıya məhsulunun digər istehsalçılar ilə müqayisədə daha yüksək həcmdə satmaq 

imkanı verir və sahə üzrə daha çox gəlir əldə etmələrinə şərait yaradır. Bununla da 

bazar, digər istehsalçılar üçün analiz etmə imkanı formalaşdıraraq imformasiya verici 

funksiya yerinə yetirir. Bu hal da öz növbəsində bazarın təminat səviyyəsinin yüksəl-

məsinə, milli iqtisadiyyatın davamlılığının artırılmasına şərait yaradır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, cari ilin noyabr ayında əvvəlki aya nisbətən ayrı-ayrı ərzaq 

məhsullarından daha çox bahalaşma makaron məmulatlarının, toyuq ətinin, pasterizə 

olunmamış üzlü südün, yoqurtun, xamanın, kəsmiyin, brınza pendirinin, yumurtanın, 

günəbaxan və qarğıdalı yağlarının, bananın, üzümün, fındığın, xiyarın, pomidorun, 

bibərin, badımcanın, çuğundurun, göy lobyanın, soğanın, sarımsağın, şəkər tozunun, 

ucuzlaşma isə əsasən mal və qoyun ətinin, təzə və dondurulmuş balığın, limonun, por-

tağalın, naringinin, almanın, armudun, heyvanın, narın, xurmanın, kivinin, şabalıdın, 

kələmin, balqabağın, yerkökünün qiymətlərində müşahidə olunmuşdur. Digər ərzaq 

məhsullarının qiymətlərində ciddi dəyişikliklər baş verməmişdir. 2020-ci ilin noyabr 

ayında qeyri-ərzaq məhsulları üzrə istehlak qiymətləri indeksi əvvəlki aya nisbətən 

100,1 faiz, əvvəlki ilin noyabr ayına nisbətən 101,2 faiz təşkil etmişdir. 2020-ci ilin 

noyabr ayında əhaliyə göstərilmiş ödənişli xidmətlər üzrə istehlak qiymətləri indeksi 

əvvəlki aya nisbətən 100,9 faiz, əvvəlki ilin noyabr ayına nisbətən 101,1 faiz təşkil 

etmişdir. Cari ilin noyabr ayında əvvəlki aya nisbətən ayrı-ayrı xidmət növlərindən daha 

çox bahalaşma dişlərin müaliсəsi, minik avtomobillərinin mühərrik yağının dəyiş-

dirilməsi, bərbərxana və kosmetoloji xidmətlərinin qiymətlərində müşahidə olunmuş-

dur. Digər ödənişli xidmətlərin qiymətlərində ciddi dəyişikliklər baş verməmişdir [16]. 

Əlverişli şərtlər daxilində yaradılan, fəaliyyəti üçün lazımi iqtisadi mühitin forma-

laşdırıldığı istehlak məhsulları bazarı ölkənin büdcə gəlirlərinin artırılmаsına imkan 

verir. Burada məhsullar üzrə vergi daxilolmaları artaraq, ölkənin maliyyə imkanlarını 

genişləndirir [13, s.189]. İstehlak məhsulları üzrə idxal xərclərinin azaldılması hesa-

bına büdcə kəsirinin bu və ya digər dərəcədə azalmasına səbəb olur. Bu hal, milli val-

yutanın sabitləşməsinə şərait yaratmaqla, faiz normasının azalmasına imkan verir. Nə-

ticədə istehsal müəssisələrinin maliyyə əlyetərliliyi təmin edilir və istehsal imkan-

larının genişləndirilməsinə şərait yaranır. 

UNEC Elmi Xəbərləri, İl 8, Cild 8, iyul-sentyabr, 2020, səh. 128 - 142 

Scientific Reviews in  UNEC, Year 8, Volume 8, July-September, 2020, pp. 128 - 142 



 

137 
 

Qeyd edildiyi kimi, istehlak məhsulları bazarının inkişafı öz növbəsində vergi siste-

minin təkminləşməsinə, bu və ya digər həcmdə vergi daxilolmalarının həcminin art-

masına səbəb olur. Belə ki, optimal vergi siyasətinin həyata keçirilməsi kənd təsər-

rüfatı hazır məhsullarının satışını həyata keçirən vasitəçilərin maraqları ilə ziddiyyət 

təşkil etmir, əksinə, ödənilən vergilər dolayı yolla onların maraqlarının təmin edilmə-

sinə şərait yaradır [10, s.85]. Ancaq bu da məlumdur ki, ölkəmizdə kənd təsərrüfatı 

məhsulu istehsalçıları, torpaq vergisi istisna olmaqla, digər vergilərdən azaddırlar və bu 

qanunun müddəti 2019-cu ilin yanvar ayının birindən etibarən daha 5 il uzadılmışdır. 

Bununla yanaşı, istehlak məhsulları bazarında təklif edilən son məhsul üzrə vergiyə cəlb 

olunan hissə dövlətin fiskal siyasətinin ayrılmaz tərkib hissəsini təşkil edir. 

Kənd təsərrüfatı istehlak məhsulları bazarının ölkə iqtisadiyyatına müsbət təsiri bu-

nunla bitmir. Bazar sisteminin gələcək inkişafı dövlətin kənd təsərrüfatı sahəsində kre-

ditləşmə məsələsini gündəmə gətirir. Artan istehsal fonunda artıq istehsalçı müəssisə 

öz gəlirlərini daha yüksək həddə çatdırmaq üçün maliyyə imkanlarını genişləndirməyə 

maraqlı olur. Güzəştli şərtlərlə qısa və uzun müddətə verilən kreditlər sahibkarların 

kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı və emalına əlverişli mühit yaradır, burada fayda-

lanan tərəflər qismində isə həm istehsalçı, həm də maliyyə institutları çıxış edir. Gü-

nümüzdə kənd təsərrüfatı istehsalçılarına verilən kommersiya xarakterli kreditlərin 

həcmi ilbəil artmaqdadır. Hazırda bu sahədə ölkədə səmərəli fəaliyyət göstərən 

maliyyə-kredit bazarı formalaşmış və dövlət kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan sahib-

karların istehsal imkanlarının genişləndirilməsi məqsədilə maliyyə-kredit siyasətinin 

mütəmadi olaraq təkmilləşdirilməsinə səy göstərir. İstehsalçıların maliyyə-kredit im-

kanlarının genişliyi, həm də sahədə dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə xidmət edən aqrar 

sığorta fəaliyyətinin tətbiqini zəruri edir. 

Məlumdur ki, istehlak məhsulları bazarının yeni istiqamət üzrə formalaşması onun 

fəaliyyət dairəsinin genişləndirilməsi, həm də bu sahədə istehsalçıların daim nara-

hatlıq keçirdiyi sığorta sisteminin tətbiqinin zəruriliyi ilə xarakterizə edilir. Kənd 

təsərrüfatı məhsul istehsalçılarının bazar satış paylarının yüksəlməsi hesabına gəlir-

lərini artırması, onları istehsal risklərinin idarə edilməsində maraqlı edir. Artıq fəa-

liyyət göstərdiyi sahə üzrə risklərdən sığortalanan istehsalçı məhsul istehsalı, reallaş-

dırılması, saxlanılması və emalı kimi xidmətlərin təmin edilməsi məqsədi ilə inves-

tisiya etməkdən çəkinmir. 

Beləliklə, aqrar sığortanın tətbiqini zəruri edən spesifik xüsusiyyətləri nəzərə alaraq, 

milli iqtisadiyyatda onun əhəmiyyətini vurğulamaq məqsədi ilə aşağıdakı istiqamətləri 

qruplaşdırmaq olar: 

 aqrar sektor gündəlik istehlak olunan məhsulların böyük qismini özündə 

birləşdirir;  
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 aqrar sektor sənaye müəssisələri üçün əsas xammal təminedicisi mövqeyində 

çıxış edir; 

 aqrar sektor ölkəmizin iqtisadi fəal əhalisinin əsas çalışdığı sahə hesab edilir;  

 aqrar sektorda təbiətlə qarşılıqlı əlaqə və asılılıq digər sektorlara nisbətən daha 

yüksəkdir; 

 aqrar sektorun dəvamlı informasiya vermə xüsusiyyətinin qeyri-mükəmməl 

təşkili maliyyə-kredit imkanlarından lazımi səviyyədə istifadəyə mane ola bilər. 

Qeyd edildiyi kimi, aqrar sektorda sığorta işinin tətbiqini zəruri edən amil, istehsal-

çıların gəlirlərinin tez-tez dəyişməsi fonunda maliyyə-kredit və sığorta müqavilə-

lərinin bağlanması üzrə üzləşilən problemlərdən qaynaqlanır. Bu isə öz növbəsində 

maliyyə institutlarının bu sektorda gələcək fəaliyyətini günbəgün daha da zəiflədir. 

Aqrar sığortanın dövlətin iqtisadi inkişafında rolu və sektorun təbii xüsusiyyətləri nə-

zərə alınaraq, ölkəmizin aqrar siyasətinin müasir tələbləri ümumiqtisadi siyasətin ay-

rılmaz tərkib hissəsi hesab edilir [13, s. 402]. Bu siyasət özlüyündə müxtəlif isti-

qamətləri ehtiva edir və burada kənd təsərrüfatı məhsul istehsalçıları daim dövlətin 

xüsusi proteksionist siyasəti ilə himayə edilir. Bunun nümunəsi kimi aqrar sığortanın 

inkişafının bazardakı istehsalçıların investisiya imkanlarının genişlənməsinə səbəb 

olduğunu qeyd edə bilərik. 

Məlumdur ki, istər kənd təsərrüfatı istehlak məhsulları bazarına, istərsə də iqtisadiy-

yatın digər alt bölmələrinə ayrılan investisiyalar nəticə etibarı ilə hazır məhsul istehsalı 

həcminin yüksəlməsinə gətirib çıxarır. İnvestisiyа milli iqtisаdiyyаtın sаbitləşdiril-

məsinə, onun inkişаf perspektivinin yüksəldilməsinə əsаs verərək, reаl kаpitаlın 

аrtırılmasına şərait yaradır. Rəqаbətə davamlı iqtisаdiyyаtın fоrmаlаşmаsına təkan 

verir. Bu isə öz növbəsində reаl istehsаlın cаnlаnmаsı hesabına milli iqtisаdiyyаtın 

diversifikasiyasına şərait yaratmaqla böhrаnlı vəziyyətlərin аrаdаn qаldırılmаsını və 

milli sərvətin аrtırılmаsını təmin edir. 

Odur ki, istehlak məhsulları bazarına ayrılan investisyalar zamanla milli iqtisаdiyyаtın 

inkişаfını müəyyən edən əsas faktor kimi çıxış edir. İri və orta həcmli istehsalçıların 

mənfəətinin yüksəldilməsi, sаdə və geniş təkrаr istehsаl prosesinin qurulması üçün 

vacib əhəmiyyət kəsb edir. Ancaq burada diqqət ediləsi vacib məqam istehsal müəssi-

səsinin gəlirlilik səviyyəsi ilə kredit fаizləri arasındakı balansın qorunub saxlanıl-

masıdır. Bunun üçün milli iqtisadiyyatda fəaliyyət göstərən maliyyə institutlarının hə-

yata keçirdiyi maliyyə-kredit siyasətinin önəmi yüksəkdir. Odur ki, bazarın elmi 

əsaslar üzrə fəaliyyətinin təşkilinə diqqət edilməsi vacibdir. 

İstehlak məhsulları bazarının ölkənin daxili və xarici siyasəti nəzərə alınmaqla, elmi 

əsaslarla fəaliyyətinin təşkil edilməsi etibarlı aqrar siyasət tədbirləri həyata keçirilməsi 

prosesinin sürətlənməsinə səbəb olur. Əminliklə qeyd edə bilərik ki, aqrar sahədə tə-
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ləbatın əsas hissəsi əhalinin ərzaq məhsulları, sənayenin isə yeyinti və yüngül sa-

həsinin kənd təsərrüfatı mənşəli xammalı ilə təchizatı hesabına formalaşır. Bu ba-

xımdan hər iki sahədə tələbatın məhz yerli xammal, istehsal hesabına ödənilməsi ölkə 

iqtisadiyyatının qarşısında duran əsas başlıca vəzifə hesab edilir. Qeyd edilən sahə-

lərdən emal sənayesinin kənd təsərrüfatı mənşəli xammalla optimal təchizatı bir çox 

amillərin təsiri altında formalaşır ki, bu amillər içərisində emal sənayesinin sözügedən 

ölkədəki inkişaf səviyyəsi xüsusilə fərqləndirilir. Yüksək inkişaf səviyyəsinə malik 

ölkələrdə öncədən müəyyənləşdirilmiş istehsal standartlarına cavab verməyən kənd 

təsərrüfatı mənşəli xammalın keyfiyyətinin yüksəldilməsi üçün müasir elmi yanaş-

malara istinad edilir. Həmçinin alternativ vasitə kimi cari dövrdə kayfiyyətli xammalın 

idxalı hesabına tələbatı təmin etmək mümkündür. Bu baxımdan, milli iqtisadiyyatın 

ərzaq təhlükəsizliyinin əlverişli şərtlər daxilində təminatı xarici bazarlarla qarşılıqlı 

əlaqə və asılılıq şərti daxilində mümkündür. 

Qloballaşma prosesinin bütün iqtisadi sahələrdə kəskinləşdiyi belə bir şəraitdə, baza-

rın fəaliyyətini digər bazarlardan təcrid olunmuş formada təsəvvür etmək mümkün 

deyil. Bazar öz əmtəə strukturunu zənginləşdirmək, daxili və xarici rəqabətliliyin yük-

səldilməsi, əmtəə-pul tədavülü prosesini sürətləndirmək baxımından digər bazarlarla 

mütəmadi şəkildə qarşılıqlı əlaqə və asılılıqdadır. Burada tarazlığın pozulmasına və 

onun yenidən bərpa olunmasına təsir edən onlarla amil, məhz qarşılıqlı əlaqələrin tə-

siri altında aradan qaldırılır. Xüsusi ilə kənd təsərrüfatının mövsümi xarakter daşıması 

bir çox məhsulların ilin bəzi fəsillərində bol, digər fəsillərində qıt olmasına səbəb olur. 

Odur ki, kənd təsərrüfatı istehlak məhsulları bazarının digər bazarlarla qarşılıqlı əla-

qəsi zəruri olduğu qədər, həm də qaçınılmaz hal kimi qiymətləndirilir. Bazarda tələbatı 

ödənilməyən bir qrup məhsullar, xüsusilə ilin bəzi fəsillərində yerli istehsalçılar tərə-

findən ya az becərilir, ya da yetişdirilməsi mümkün olmur. Belə ki, həmin məhsulların 

xarici bazarlardan kompensasiya edilməsi artıq hər bir ölkənin üzləşdiyi iqtisadi real-

lıqdır. İstehlak məhsulları bazarında daxili tələbatdan yüksək həcmdə olan məhsul-

ların ümumi bazar tarazlığının pozulmasına səbəb olduğunu nəzərə alaraq, bu izafi-

liyin digər bazarlar hesabına aradan qaldırılması həm sözügedən məhsul üzrə qiymət-

lərin kəskin azalmasının qarışısını alır, həm də digər, xarici bazarlarda yüksək qiy-

mətlərlə satışının reallaşmasına imkan yaradır. 

Bundan əlavə, ölkə əhalisinin ilbəil müntəzəm şəkildə sayının artması, müvafiq olaraq 

onların tələbat tempinin yüksəlməsi istehlak məhsulları bazarında keyfiyyətsiz, qeyri-

sağlam, insan həyatı üçün təhlükəli hesab edilən tərkibləri özündə birləşdirə biləcək 

ərzaq məhsullarının bazarda yer almasına səbəb olur. İstehlak məhsullarına olan 

tələbatı, yaranan artımı mövcud istehsal resursları hesabına ödəyə bilməyən istehsalçı, 

yaranan kəskin disparitetliyi alternativ vasitələrdən istifadə etməklə öz maraqları 

çərçivəsində həll etməyə cəhd edir. Bu isə artan ölkə əhalisi fonunda gələcəkdə ərzaq 
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təminatı üzrə bir sıra problemlərin yaranmasına səbəb ola bilər. Qida təhlükəsizliyi 

məsələləri üzrə cavabdeh, onun idarə edilməsi hüquqlarını yerinə yetirən qurumların 

çoxsaylı çağırışlarına qeyri-adekvat cavabların verilməsi, eləcə də bu sahədə əhalinin 

maariflənmə dərəcəsinin yetərincə olmaması istehlak məhsulları bazarında bu kompo-

nentə xüsusi diqqətin ayrılmasını vacib edir. Bu hal, əsasən, iqtisadi sahədə trans-

formasiya dövrü yaşayan və ya nisbətən zəif iqtisadi inkişaf pilləsində qərarlaşan ölkə-

lərin bir çoxları üçün xarakterikdir. Prosesin kütləvi xarakter daşıması bir çox ölkələri 

səfərbər hala gətirmiş və bu halın qarşısının alınması məqsədilə ortaq fəaliyyətə sövq 

etmişdir. Avropa Birliyinin Ərzaq Proqramında  istehlak məqsədilə bazarda təklif edi-

lən meyvə-tərəvəz, ət və süd məhsulları ekoloji uyğunluq prinsipləri ilə uzlaşdırıl-

madığı halda, həmin məhsulların istehsalı və istehlakı qəti şəkildə rədd edilir. Bundan 

sonrakı mərhələdə isə bazarda ekoloji sabitliyi qorumaq məqsədilə belə halların qarşı-

sının alınması üçün sərt qanunlar tətbiq edilir. 

Ölkəmizdə milli iqtisadiyyatın inkişafı məqsədilə 1996-cı ilin ikinci yаrısındаn eti-

barən bаşlаnаn uğurlu iqtisаdi islаhаtlаr, istehlak məhsulları bazarının inkişafına onun 

özünütəminetmə səviyyəsininin yüksəlməsinə şərait yaratmışdır. Milli iqtisadiyyatda 

bаzаr iqtisаdi münаsibətlərinə əsaslanan xüsusi mülkiyyət formasının yaranmasına, 

onun sürətləndirilməsinə və müxtəlif mülkiyyət münasibətlərinin inkişаfınа təkаn ve-

rəcək аrdıcıl istiqamətlər müəyyənləşdirilmişdir. Bazarın idarəetmə mexanizminin tək-

milləşdirilməsində vacib ünsür kimi çıxış edən iqtisadi islahatlar son illərdə daha geniş 

vüsət almışdır. Qloballaşan dünya iqtisadiyyatına transformasiya edən daxili bazarın in-

kişafının davamlılığını təmin etmək üçün islahatların yenilənməsinə ehtiyac duyulur. 

Odur ki, dövlətin iqtisadi inkişafında əvəzolunmaz rolu olan istehlak məhsulları ba-

zarının inkişafı məqsədilə onun qanunvercilik bazasının möhkəmləndirilməsinə, ba-

zarda təmərküzləşmə və ixtisaslaşma səviyyəsinə diqqət edilməsi vacibdir [5, s.19]. 

Bazarın dövlətin iqtisadi inkişafına təsiri haqqında aparılan tədqiqatlar göstərir ki, 

nisbətən yüksək artım tempinə malik istehsalçılar sahə üzrə təmərküzləşməyə meyilli 

olsalar da, xırda istehsalçılarda bunun əksini görmək mümkündür. Belə ki, aşağı artım 

tempinə malik istehsalçılar daha çox dövlətsizləşdirmə mövqeyində çıxış etməyə me-

yilli olur, vergi yükünün daşınmasında maraqlı olmurlar. Bu isə öz növbəsində kiçik 

istehsalçılar üzrə iqtisadi münasibətlərin yenidən nəzərdən keçirilməsini zəruri edir. 

Beləliklə, iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sektorlarında və alt sahələrində fərqli iqtisadi mexa-

nizmlərin nəzərə alınması qaçınılmaz olur. 

İstehlak məhsulları bazarının dövlətin iqtisadi inkişafındakı rolunu araşdırarkən belə 

qənaətə gəlirik ki, bazar milli iqtisadiyyatın balanslı inkişafına təkan verməklə, təkcə 

tarazlığının təmin edilməsinə imkan vermir. O, ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin yüksəl-

dilməsinə, özünütəminat imkanlarının genişləndirilməsinə, davamlı ərzaq balansının 

formalaşdırılmasına, əhalininin gəlirlik səviyyəsinə uyğun zəruri keyfiyyətdə və 
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həcmdə məhsulla təminatına imkan verir.  Bazar büdcə gəlirlərinin yüksəldilməsinə,  

bölgü prosesində ədalətliyinə şərait yaradır. Maliyyə-kredit imkalarının genişlənməsi 

və hüquqi bazanın təkmilləşməsi burada olan boşluqların zamanla aradan qalxmasına 

təkan verir. Beləliklə, bazar əsas iqtisadi kateqoriya kimi ölkənin iqtisadi inkişafında 

əvəzsiz rola malikdir. 

Beləliklə, kənd təsərrüfatı istehlak məhsulları bazarının inkişaf perspektivlərini tədqiq 

edərkən, məlum olur ki, əslində bazarın çoxukladlılığı, bazarın tənzimlənməsi zamanı 

bir çox fərqləndirici cəhətləri ortaya çıxarır. Kənd təsərrüfatı istehlak məhsulları baza-

rının inkişafı, ölkə daxilində reallaşan ticarət əməliyyatlarına dövlət nəzarətinin hansı 

səviyyədə həyata keçirilməsindən bilavasitə asılıdır. Yəni yerli sahibkarlıq subyekt-

lərinin, istehsalçıların dəstəklənməsi əsas götürülməklə, yerli bazarın əlverişli şərtlər 

daxilində himayə olunmasına, sağlam rəqabət mühitinin yaradılmasına və onun də-

vamlılığına nail olunmasına, daxili bazarda istehsal prosesinə ölkəxarici investisi-

yaların cəlb edilməsinə diqqətin artırılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir.  

Araşdırmalardan belə nəticə çıxartmaq olar ki, kənd təsərrüfatı istehlak məhsulları 

bazarının inkişafı üçün aşağıdakı tədbirlərin həyata keçirilməsi məqsədəuyğun olardı: 

- yerli istehsalın mövcud vəziyyətinin qiymətləndirilməsi; 

- yeni daxili resurslar hesabına, yerli istehsal imkanlarından istifadə etməklə 

məcmu istehlakın hansı hissəsinin ödənilməsinin araşdırılması; 

-  ölkəyə idxal edilən kənd təsərrüfatı istehlak təyinatlı məhsulların növ tərkibi, 

çeşidliyi nəzərə alınması; 

-  məhsul dövriyyəsinin ümumi həcmi müəyyənləşdirilməsi; 

- milli istehsalın müdafiəsini ön plana çəkməklə xarici ticarət əməliyyatlarının  

tənzimlənməsi; 

- əsas tənzimlənmə alətləri kimi kvotalar, lisenziyalar, subsidiyalar, dempinq və 

s. kimi iqtisadi tənzimlənmə vasitələrindən istifadə olunması; 

- milli istehsalın özünün rəqabətqabiliyətliliyinin yüksəldilməsinin təmin edilməsi. 
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ferences, applications, graphics and tables. 

4. Abstract of the article should be appropriate to its content. 

5. The first page should include (i) the title of the article; (ii) the name(s) of the author(s); 

(iii) institutional affiliation(s) of the author(s); (iv) an abstract of not more than 200-250 words 
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implycations” and “originality/value”); (v) keywords must not be more than 5 words; (vi) JEL 

codes. The name, address, e-mail address, phone and fax numbers and academically sphere of 

interest of the author(s) should be indicated on a separate page.  

6. The article should contain links to scientific sources. Provided later in the article refe-

rences must be numbered not in alphabetical order, and in a sequence that occurs in the text 

link literature and denoted as [1] or [1, p 119]. If the text is repeated reference to the same 
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the list of references should be given priority monographs, etc. the last 5-10 years. 
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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 
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и выводы. 
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7. В конце научной статьи должны быть четко отмечены научная новизна, практи-

ческая значимость, экономическая эффективность и т.д. работы в соответствии с харак-

тером научной области статьи. 

8. В статье должны быть ссылки на научные источники. Предоставляемый в конце 

статьи список литературы должен быть пронумерован не в алфавитной последователь-

ности, а в последовательности, в которой встречается в тексте ссылаемая литература и 
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же литературу, то эта ссылаемая литература должна быть указана предыдущим номе-
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