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a.mirzayev@atmu.edu.az 

 

Sosial investisiya layihəsinin  effektivliyinin qiymətləndirilməsinin yeni 

yanaşmaları 

 

New approaches to assessing the effectiveness of the social investment 

project 

 

Новые подходы к оценке эффективности проекта социального 

инвестирования 

 

Xülasə: Real vəziyyətdə bir layihəyə sərmayə qoyma problemi çox 

çətinlik törədə bilər.   İnvestisiya qərarının qəbul edilməsi haqqındaxarici 

təcrübə göstərir ki, bir çox Qərb kompaniyaları investisiyanın 

qiymətləndirilməsinin bir neçə üsulundan istifadə edirlər, bir çox hallarda bu 

fəaliyyətə rəhbərlik üçün deyil, düşünmək və qərar vermək üçün istifadə edilir. 

İnvestisiya layihəsinin səmərəlliliyi konsepsiyası adətən sərmayə iştirakçılarının 

məqsədlərinə və maraqlarına uyğunluq dərəcəsinə görə müəyyənləşdirilir.  Bu 

baxımdan məqalədə sosial investisiya layihələrində istifadə edilən yeni 

qiymətləndirmə meyarları təhlil edilmişdir. 

Açar sözlər: investisiya layihəsi, sosial investisiya, investisiyanın 

qiymətləndirilməsi, investisiyanın səmərəliliyi. 

 

Abstract: At present, the problem of investing in a particular project 

can lead to many difficulties. Foreign practice in the matter of making an 

investment decision shows that many Western companies use several methods 

to assess investment, in most cases this is used not to manage the process, but to 

make the right decision. The concept of the effectiveness of an investment 

project is usually determined by the level of compliance with the goals and 

interests of the project participants. From this point of view, the article analyzed 

new evaluation criteria used in social investment projects. 

Keywords: investment project, social investment, investment  

mailto:a.eminov@atmu.edu.az
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estimation, investment efficiency. 

 

Резюме: В настоящее время проблема вложения инвестиций в 

определенный проект может привести ко многим трудностям. Зарубежная 

практика в вопросе принятия инвестиционного решения показывает, что 

многие западные компании используют несколько способов в оценке 

инвестиций, в большинстве случаях это используется не для управления 

процессом, а для принятия правильного решения. Концепция 

эффективности инвестиционного проекта обычно определяется уровнем 

соответствия целям и интересам участников проекта. С этой точки зрения, 

в статье были анализированы новые критерии оценки, используемые в 

проектах социального инвестирования. 

Ключевые слова:  инвестиционный проект, социальная 

инвестиция, оценка инвестиции, эффективность инвестиции. 

 

Ümumiyyətlə dərəcənin müəyyənləşdirilməsi və qiymətləndirmənin 

həyata keçirilməsi əsasən iki göstərici ilə xarakterizə edilir: 

- Bütövlükdə onun səmərəliliyi-sosial (sosial-iqtisadi) və kommersiya 

(maliyyə); 

- Layihədə iştirakın səmərəliliyi-layihənin həyata keçirilməsinin 

mümkünlüyünü  və bütün iştirakçıların maraqlarının müəyyən 

edilməsinin qiymətləndirilməsi. 

Layihənin qiymətləndirilməsi bir neçə əsas prinsipə əsaslanır: 

1. Layihə dövrünün bütün mərhələlərində layihənin nəzərdən keçirilməsi  və 

təhlili-layihədən əvvəlki dövrdən layihənin başa çatmasına qədər. 

2. Bütün hesabat dövrü üçün maliyyə axınlarının proqnozlarının 

əsaslandırılması. 

3. Optimal həlli seçmək məqsədilə müxtəlif layihələri müqaisə etmə şərtlərinin 

müəyyənləşdirilməsi. 

4. Layihənin həyata keçirilməsindən müsbət və maksimal səmərə. 

5. Zaman faktorunun nəzərə alınması. 

6. Gələcək maliyyə xərcləri və gəlirlərin nəzərə alınması. 

7. Layihənin həyata keçirilməsinin ən mühüm nəticələrinin (hesablanması) 

nəzərə alınması. 

8. Bütün layihə iştirakçılarının maraqlarının nəzərə alınması. 

9. Infilyasiyanın təsirinin qiymətləndirilməsi. 

10. Reallaşdırma risklərinin  təsirinin qiymətləndirilməsi. 

İnvestisiya layihəsinin qiymətləndirilməsinin məqsədi üç əsas suala tam 

cavabdır: 
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a) İnvestisiya hansı  rentabelliyə malikdir; 

b) Layihənin geri ödənilməsi dövrü nə qədərdir; 

c) Layihə hansı risklərə malikdir. 

Yüksək səviyyədə aparılan layihə qiymətləndirilməsi imkan verir ki: 

- Investisiyanın real ehtiyacını və bunun üçün zəruri şərtlərin 

mövcudluğunu  qiymətləndirmək; 

- Optimal həllin seçilməsi; 

- Investisiyaların nəticəsinə faktiki təsir  göstərə biləcək və onların təsirini 

tənzimləyən amilləri müəyyənləşdirmək; 

- Qəbul edilən risk və gəlir parametrlərini qiymətləndirmək; 

- investisiya sonrası monitorinq üçün tədbirlər hazırlamaq. 

Kompaniya üçün investisiya cəlbediciliyinin qiymətləndirilməsi aşağıdakı 

hallarda zəruridir: 

1. İnvestisiya axtarışı üçün; 

2. Kreditləşdirmə və investisiyalaşdırma üçün ən səmərəli şərtlərin 

seçilməsi üçün; 

3. Risklərin sığortalanması şərtlərinin seçilməsi üçün. 

İnvestor investisiyanın qiymətləndirilməsinə ən çox maraqlı şəxsdir. Bəzi 

hallarda konkret bir layihənin seçilməsi özünü doğrultmaya bilər. Seçmə 

qərarının qəbul ediləcəyi situasiyada  bir neçə layihə  mövcuddursa 

qiymətləndirmə tətbiq edilir: 

• Sərbəst investisiya layihələrinin səmərəliliyini  müəyyən etmək, (birinin 

qəbul edilməsi və rədd edilməsi qərarının verilməsi  digərinin qəbul 

edilməsi qərarına təsir etmədikdə); 

• Alternativ və bir-biri ilə qarşılıqlı əks istiqamətli layihələrin 

səmərəliliyini müəyyən etmək üçün  (müqaisəli effektivlik) , onlardan 

birinin qəbul edilməsi avtomatik digərinin qəbul edilməsinin qarşısını 

alır. 

Elə üsullar var ki, mümkün ssenarilər vasitəsilə təkcə bir layihənin 

inkişaf etdirilməsi, nəticələrin, hesabatların əldə edilməsinə imkan verir, həm də 

mümkün layihələr dəstindən optimal layihəni seçmək imkanı yaradır. 

İnvestisiya layihəsinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi bir neçə 

mərhələdə həyata keçirilir. 

1. Məqsədin müəyyənləşdirilməsi və investsiya layihəsinin təyinatı 

Ümumiyyətlə, investisiya layihəsinin məqsədi ümumi  investisiya və 

istehsal xərclərini müəyyən etmək, investorun baxışına uyğun cəlbediciliyin 

müəyyənləşdirilməsi, şirkətin maliyyə imkanlarının müəyyən edilməsi, 

investisiya riskinin qiymətləndirilməsi, investorun və layihə tərəfdaşlarının 

layihənin reallaşdırılmasında iştirakının əsaslandırılmasıdır. 
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2.  Xərclərin təhlili. Bu mərhələ iki tədbirdən ibarətdir. Bu tədbirlər 

investisiya xərclərinin  təhlili ilə yanaşı istehsal xərclərinə istiqamətlənir 

və özündə: smetanın tərtib edilməsi və hesabatları; layihənin müddəaları 

üzrə maliyyə paylanmasını və müqaisəli rentabellik təhlilini saxlayır. 

3. İnvestisiya səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi. Bu  mərhələnin birinci 

hissəsində layihənin effektivlik göstəricilərinin  tam şəkildə 

hesablanması- ikinci  hissəsində layihədə iştirakın səmərəliliyi; 

iştirakçıların tərkibinin  müəyyənləşdirilməsi, layihənin 

maliyyələşdirilməsi sxeminin seçilməsi həyata keçirilir. 

Qiymətləndirmənin birinci hissəsi layihənin sosial ictimai nəticələrini,  

eləcə də onların iştirakı ilə dövlət və regional büdcələrin maliyyə 

nəticələrini əks etdirir. 

4. Maliyyələşmə strategiyasının formalaşdırılması. Bu mərhələ öz 

növbəsində bir neçə alt mərhələyə bölünür. Alt mərhələlərə  maliyyə 

mənbələrinin üzə çıxarılması, potensial investorların tərkibinin, onların 

cəlbedicilik  şərtləri əsasında  müəyyənləşdirilməsi, investisiyalaşdırma 

sxeminin seçilməsinin əsaslandırılması, onun reallaşdırılması 

nəticələrinin aşkarlandırılması, layihə üzrə bütün xərclərin  

maliyyələşdirilməsi üçün  bütün pul axını cəminin hesablanması 

daxildir. 

İnvestisiya layihələrinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi göstəriciləri, 

onların hesablanması üsullarını investisiya səmərəliliyinin 

qiymətləndirilməsinin nəticəsi şəklində effektivlik göstəricilərinin təhlili 

əsasında verilır. Praktikada investisiya layihələrinin  qiymətləndirilməsi 

üçün bir neçə üsuldan və bit neçə əsas göstəricidən istifadə edilir.  Bu 

göstəricilərə maliyyə və iqtisadi effektivliyin qiymətləndirilməsi üçün 

istifadə edilən investisiya səmərəliliyi göstəriciləri, həmçinin sosial 

səmərənin qiymətləndirilməsi,  kompaniyanın  investisiya potensialı 

göstəriciləri və risklərin qiymətləndirilməsi daxildir. Hər bir metodun 

əsasında eyni prinsip durur-layihənin  reallaşması nəticəsində kompaniya 

gəlir əldə etməlidir. Bunun üçün əldə edilən  müxtəlif göstəricilər 

investisiya  layihəsini hərtərəfli xarakterizə  etməli və investisiyada  iştirak 

edən insanlar qrupunun maraqlarına cavab verməlidir.  Təcrübədə adətən 

yuxarıdakı göstəriciləri təyin etmək üçün iki  üsuldan istifadə edilir: 

a) Statik üsul 

Bu üsulun başqa adı-sadə və ya ənənəvidir. Bu üsulun əsasında kapital 

qoyuluşunun iqtisadi səmərəsinin müəyyənləşdirilməsinin  tipik metodikası 

durur. Bu üsulun çoxdan tətbiq edilməsinə baxmayaraq  hələ də öz 

əhəmiyyətini itirməmişdir, çünki üsul tətbiq üçün çox sadədir və  
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investisiyanın səmərəliliyinin   aşkar təsvirini  yaratmaq imkanı verir, 

əsasən iki mərhələdə: 

1.  İnvestisya ödənişlərinin geri qaytarılması müddəti (Payback period, 

PP). Bu müddət  yeni qurulmuş və ya modernləşdirilmiş müəssisənin 

özünə yatırdığı investisiyaları  fəaliyyətdən yaranan  mənfəətdən,  

vəyaxud da istifadədən  yaranan mənfəətin başlanğıc investisiyaya 

bərabər olması dövründənasılıdır.  

Göstəricinin iqtisadi mənası, investorun sərmayə kapitalının geri qaytarması 

müddətinin müəyyənləşdirilməsidir.  Ödənilmə müddəti formul üzrə 

hesablanır, bu halda başlanğıc investisiyanın məbləğinin, layihənin 

reallaşması nəticəsində illik və ya aylıq daxilolmalar kimi göstəricilərin 

məlum olması zəruridir. Bu üsulla hesablamalarda infilyasiya, vergi yükü, 

amortizasiya xərcləri nəzərə alınmadan yalnız statistik məlumatlardan 

istifadə  edilir və diskontlaşdırma nəzərə alınmır. 

2. İnvestisiyanın effektivlik əmsalı (Account rate of return, ARR). Planlı 

şəkildə mərkəzləşdirlimiş iqtisadiyyatda bütün sahələr üzrə kapital 

qoyuluşlarının normativ əmsalları təsdiq edilmişdir. Onun üçün bazar 

şəraitində adətən uzunmüddətli bank kreditləri üçün faiz dərəcələri  

götürülür. İnvestor sərmayə qoyduqda faiz dərəcəsindən az olmayan 

məbləğdə qazanmağı düşünür. 

ARR kəmiyyətini bir neçə üsulla hesablamaq olar: 

- Orta illik mənfəətin orta sərmayə məbləğinə bölünməsi (faizlə); 

- İnvestisiyanın qalıq və ləğv edilmiş dəyəri nəzərə alınaraq, orta illik 

(gəlirin)  mənfəətin orta sərmayə məbləğinə bölünməsi. 

İnvestisiyasının qiymətləndirilməsinin statistik metodları çatışmamazlıqsız 

deyildir. Əsas çatışmamazlıq isə zaman faktorunun nəzərə alınmaması və 

hesablama üçün uyğun gəlməyən kəmiyyətlərdən istifadə edilməsidir-cəm 

investisiya cari dəyərlə və gəlir gələcək  dövrlə əlaqəlidir. Bu hesablamanın 

nəticələrinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir belə ki, geriyə ödəmə 

müddəti artırır və effektivlik əmsalı aşağı düşür. 

b) Dinamik üsullar 

Bu üsullar qrupu mürəkkəbliyi ilə fərqlənir və çox miqdarda aspektlərin 

nəzərə alınması zərurətini yaradır. Adətən bu üsullardan çox uzun müddətli 

investisiya layihələrinin qiymətləndirilməsi üçün istifadə edilir və tətbiq 

edildiyi müddətdə layihənin reallaşdırılması üçün əlavə yatırım tələb edir. 

Dinamik metodlardan  istifadə edərkən, gəlir və xərcləri real dəyərlərə 

yaxınlaşdırmağa imkan verən diskont dərcəsinin tapılması əsas məsələdir. 

Diskontlaşdırma-pul  vəsaitləri axınının gələcək dəyərinin cari dəyərlə 

yenidən hesabanması prosesidir. Diskont dərəcəsini seçərkən infilyasiyanı, 

investisiya üçün  bütün vəsait mənbələrinin dəyərini və mümkün risk  
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göstəricilərini  nəzərə almaq lazımdır. 

1. Diskontlaşdırılmış xalis gəlir (Net Present Value.NPV).Bu göstərici 

şirkətin kapitalının birbaşa artımını əks etdirir,  ona görə səhmdarlar 

üçün ən dəyərli göstəriçi sayılır. NPV-nin müsbət-qiyməti investisiya 

layihəsinin qəbul edilməsi kriteriyası  hesab edilir. Bir neçə layihədən 

seçim etmək lazım gəldikdə, daha böyük NPV-si olan layihəyə üstünlük 

verilir. Diskontlaşdırılmış xalis gəlirin dəyəri xərclərin axını ilə hesabat 

dövrü üçün layihənin icrası zamanı əldə edilmiş gəlirlər arasındakı fərq 

kimi hesablanır. Hesablama üçün başlanğıc investisiya miqdarını ifadə 

edən kəmiyyətin, investisiyanın reallaşdırılmasının müəyyən zaman 

dövründə pul axınının miqdarını, hesablaşma addımını (ay, rüb, il) və 

diskont fərəcəsini bilmək zəruridir. NPV kəmiyyətinin mənfi qiyməti 

investisiya haqqında qərar qəbul etməyin məqsədəuyğun olmadığını 

ifadə edir. 

2. İnvestisiyanını rentabellik indeksi (Profitability indeks Pİ). Bu göstərici 

adı altında pul axınının  cari dəyərinin, ilkin investisiya nəzərə 

alınmaqla, xərclər axınının xalis cari dəyərinə nisbəti kimi başa düşülür. 

Hesablama formulunda müəssisə investisiyaları, müəyyən edilmiş dövr 

ərzində müəssisənin pul vəsaitləri axını, diskontlaşdırma dərəcəsi və 

yığılmış axının balansı kəmiyyətlərindən istifadə edilir. 

Hesablanan Pİ – nin qiyməti vahiddən  böyük olduqda layihə qəbul edilir, Pİ-

nin  qiyməti vahiddən kiçik olduqda layihə geri qaytarılır. Bu kriteriya eyni 

NPV göstəricisinə malik olan layihələr içərisindən hər hansı bir layihənin 

seçilməsi zamanı tətbiq edilir. Bu halda adətən tələb olunan yatırımın  həcmi 

müxtəlif olur. 

3. Daxili rentabellik norması ( İnternal rate of return, İRR). Bu kəmiyyətə 

investisiya gəlirinin daxili norması da  deyilir-NPV sıfra bərabər  

olduqda, diskontlaşdırma dərəcəsinin qiymətini ifadə edir. Əmsalın 

hesablanması zəruridir ki, layihə üzrə xərclərin mümkün maksimal 

səviyyəsinin   bölünməsi zərurət yaradır. Məsələn, əgər layihə 

kommersiya bankının kreditit hesabına maliyyələşdirilirsə, İRR bank 

faiz dərəcəsinin yuxarı həddini göstərir, bunun yüksək artması 

investisiya layihəsini itkili edir. 

4.  Modifikasiya edilmiş daxili rentabellik norması (Modified internal rate 

of return, MİRR). Bu kəmiyyətin hesablanması imkan verir ki, daxili 

rentabellik normasında çatışmamazlıqlar aradan qaldırılsın, hansı ki, 

təkrarlanan pul vəsaitlərinin axını halında qarşıya çıxır. Bu vəziyyətdə 

yenidən investisiya yatırımı risksiz dərəcə ilə həyata keçirilir, məbləğ 

isə bazarın analizi əsasında müəyyənləşdirilir. 
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5. İnvestisiyanın diskontlaşdırılmış geri ödəmə müddəti (Discounted 

payback period, DPP) ödəniş müddətinin hesablanmasının statistik 

üsulunda heç bir çatışmamazlıq yoxdur, çünki zamanla pulun dəyəri 

nəzərə alınır. Diskontlaşdırma halında isə ödəniş müddəti artır və PP 

meyarı ilə qəbul edilə bilən bir layihə  DPP-yə görə qəbul edilə bilməz 

olur. Geri ödəmə müddətinin müəyyənləşdirilməsi daxili rentabellik 

forması və ya xalis cari  dəyərə nisbətən köməkçi xarakter daşıyır. 

İnvestisiyanın səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi üsullarından biridə 

iqtisadi riyazi modelləşdirmə üsuludur. Tədqiq etmək üçün ekonometrik 

riyazi modelləşdirmə üsulundan istifadə etmək qarşıya qoyulmuş məqsədin 

müəyyən edilməsi baxımından daha əlverişli metoddur. Məhz bir neçə 

göstəricilər sisteminə istinad edərək müxtəlif istiqamətli ekonometrik 

modellərin qurulması ilə səmərəlilik göstəricilərini müəyyən edə bilərik. Bu 

məqalədə İqtisadçı professor Y.Həsənlinin “Xərclər-buraxılış” cədvəlləri 

əsasında tətbiq etdiyi riyazi modellər vasitəsi ilə simulyasiyalar vasitəsi ilə 

Azərbaycanda  sosial sektorunun digər sahələrlə əlaqəsi öyrənilmişdir. 

Beləki, təhsil, səhiyyə və sosial xidmətlər baxımından sosial sferaya yatrılan 

investitsiyaların yüz milyin manat artımı iqtisadi sahələrdə ümumi 

məşğulluğu 1207 nəfər artırır. 

Alınmış mülahizənin dəqiqliyini yoxlamaq üçün E-views” tətbiqi 

proqram paketindən istifadə edərək aparılmış Ekonometrik qiymətləndirmə 

nəticəsində reqresiya modeli formasında müəyyən etmək olar. 

2000 -2010 – cu il statistik məlumat bazası əsaında iqtisadiyyatda 

məşğul olan əhalinin sayının təhsil, səhiyyə və sosial xidmətlər baxımından 

sosial sferaya yatrılan investitsiyalardan aslılığını ifadə edən ekonometrik 

model aşağıdakı kimi ifadə olunacaqıdr.                                                                                                                         

Cədvəl 1.  

 İqtsadi fəaliiyət növləri üzrə əsaslı kapitala yönəldilmiş investisiyalar və 

İqtisadiyyatda məşğul olan əhalinin sayı 

İllər 

Təhsildə 

əsaslı kapitala 

yönəldilmiş  (min 

manatla) 

Əhaliyə səhiyyə və 

sosial 

xidmətlərin 

göstərilməsi üzrə 

əsaslı kapitala 

yönəldilmiş  (min 

manatla) 

 

İqtisadiyyatda 

məşğul olan 

əhalinin sayı 

(min nəfər) 

2000 3534,5 29190,0 3855,5 

2001 6635,5 9256,7 3891,4 

2002 8864,1 4103,4 3931,1 

2003 11247,0 3685,2 3972,6 
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2004 24692,6 10229,0 4016,9 

2005 39 229,7 15 463,0 4062,3 

2006 106 834,9 82573,3 4110,8 

2007 133968,7 144 297,0 4162,2 

2008 297 865,3 298 759,9 4215,5 

2009 102 985,1 168 719,2 4271,7 

2010 140 864,4 167 752,3 4329,1 

2011 295 308,8 309 172,8 4375,2 

2012 794 301,7 254 397,4 4445,3 

2013 770 868,3 365 920,2 4521,2 

2014 507 433,6 323 691,3 4602,9 

2015 307 767,2 235 844,3 4671,6 

2016 197 774,7 129 958,7 4759,9 

2017 275444,8 201345,5 4 822,10 

Mənbə:ARDSK-nin “Azərbaycanda tikinti” və  “Azərbaycan 

rəqəmlərdə” Statistik məcmuə Bakı 2018  

LOG(MƏŞĞUL ƏHALİ)=-4.52484423895+ 1.22387066881*LOG(SOSİAL 

İNVEST  

Verilmiş iqtisadi göstəricilərin Eviews tətbiqi proqram paketində 

emalıalınmış statistik xarakteristikalar və müvafiq testlər göstərmişdir ki, 

yuxarıda qeyd olunan ekonometrik modeli adekvatdır.  

Dəyişən  Əmsal  Std. Səhv  t-test  p-ehtimal  

C  -4.524844  3.259098  -

1.388373  

0.2076  

LOG(SOSİAL 

İNVEST) 

1.223871  0.279464  4.379345  0.0032  

 

R-squared=0.732607,  Adjusted R-squared=0.694408,  Durbin-

Watson s.=2.804219.  

Əldə olunmuş logorifmik reqesiya modeli onu deməyə əsas verir ki, 

social investitsiyaların 1% artması, iİqtisadiyyatda məşğul olan əhalinin sayı 

1,2% və ya sosial sferaya yatrılan investitsiyaların yüz milyin manat artımı 

iqtisadi sahələrdə ümumi məşğulluğu 1207 nəfər artırır. 

Təcrübələr göstərir ki, kifayət qədər  təcrübənin olmaması səbəbindən 

müəssisə daxili mütəxəssilər, layihənin səmərəliliyini hesablamaq üsulunun və 

investisiya layihəsinin  səmərəliliyinin hesablanması proqramı təminatı 

seçərkən itirir, bir sıra göstəriciləri,  
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       prioritetləri və qiymətləndirmə obyektlərini düzgün seçmirlər.  

Nəticədə bütün iştirakçıların maraqları nəzərə alınmır və subyektiv   

nəticə çıxarılır.  Bəzi hallarda isə obyektivliyi ortaya qoymaq üçün, analoji 

göstəricilərin  müstəqil ekspertlər tərəfindən  yenidən hesablanması lazım olur. 
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Turizmin maliyyə infrastrukturunun formalaşması və inkişaf 

xüsusiyyətləri 

Features of formation and development of financial infrastructure of 

tourism 

Особенности формирования и развития финансовой инфраструктуры 

туризма 

Xülasə: İqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində maliyyə infrastrukturunun 

elementlərinin tətbiqi tendensiyalarının öyrənilməsi əsasında böyük və orta 

biznes strukturlarının maliyyə infrastrukturunun inkişafının əsas istiqamət və 

perspektivləri müəyyən edilir. Bu baxımdan, turizm sahəsində fəaliyyət 

göstərən müəssisələrin maliyyə təminatında mühüm rol oynayan turizmin 

maliyyə infrastrukturunun formalaşması və inkişaf xüsusiyyətlərinin 

araşdırılması aktual məsələlərdən biridir. 

Məqalədə maliyyə infrastrukturunun ayrı-ayrı elementlərinin 

müəssisələrin fəaliyyətinə təsiri, innivasiyalı inkişafın təmin olunmasında onun 

rolu, turizm sektorunda müəssisələrin maliyyələşdirilməsinin səmərəli 

mexanizmləri və prioritet istiqamətləri araşdırılmışdır. 

Açar sözlər: maliyyə infrastrukturu, maliyyə alətləri, maliyyə bazarları, 

turizmin müəssisələrinin maliyyə infrastrukturu, innovasiya maliyyə 

infrastrukturu, orta və iri biznes strukturlarının maliyyələşdirilməsi və s. 

 

Abstract: Based on the study of the trends in the introduction of 

financial infrastructure elements in various spheres of the economy, the main 

directions and prospects for the development of the financial infrastructure of 

medium and large business structures are determined. From this point of view, 

the study features the formation and development of financial tourism 

infrastructure, which plays an important role in the financial provision of 

enterprises in the tourism sector. 

The article explores the impact of various elements of the financial  
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infrastructure on the activities of enterprises, its role in innovative development, 

effective mechanisms and priority directions for financing enterprises in the 

tourism sector. 

Key words: financial infrastructure, financial instruments, financial 

markets, financial infrastructure of tourism enterprises, financial infrastructure 

of innovation, financing of medium and large business structures, etc. 

 

Резюме: На основе изучения тенденций внедрения элементов 

финансовой инфраструктуры в различных сферах экономики 

определяются основные направления и перспективы развития финансовой 

инфраструктуры средних и крупных бизнес структур. С этой точки 

зрения, исследование особенностей формирования и развития финансовой 

инфраструктуры туризма, играющую важную роль в финансовом 

обеспечении предприятий туристического сектора.   

В статье исследуются влияние различных элементов финансовой  

инфраструктуры на деятельность предприятий, ее роль в инновационном 

развитии, эффективные механизмы и приоритетные направления 

финансирования предприятий в туристическом секторе. 

Ключевые слова: финансовая инфраструктура, финансовые 

инструменты, финансовые рынки, финансовая инфраструктура 

туристических предприятий, финансовая инфраструктура инноваций, 

финансирование средних и крупных бизнес структур и т.д. 

 

Dünya praktikasında turizm sahəsində fəaliyyət göstərən orta və iri 

müəssisələrin maliyyə infrastrukturunun əsas tendensiyaları ümumiyyətlə həm 

fərdi emitentlərin, həm də maliyyə bazarlarının ödəmə qabiliyyəti ilə bağlıdır. 

Şirkətlər (investisiya bankları köməyi ilə) getdikcə daha mürəkkəb maliyyə 

alətləri və mexanizmlərindən istifadə etməyə hazırlaşır və investorlar maliyyə 

alətlərinə tələbatın artdığını göstərir (inkişaf etmiş ölkələrin analoji səviyyədə 

alətlərinə nisbətən daha sərfəli olan risk dərəcəsi).  

Şirkətlərin maliyyə infrastrukturunun qarşılıqlı asılılığını və fəaliyyətinin 

miqyasını üzə çıxarmaq olar: şirkətin coğrafiyasının genişlənməsinin daha 

inkişaf etmiş maliyyə infrastruktur alətlərinin istifadəsi nəticəsində əlavə 

rəqabət üstünlüyü qazanmasına imkan verdiyi müəyyən edilmişdir.  

İnformasiyanın açıqlanması, inkişaf etmiş maliyyə bazarlarında 

texnologiyalara sahib olmaq, kompleks maliyyə alətlərinin və prosedurların 

istifadəsi ilə bağlı beynəlxalq standartlara riayət etmək istəkləri şirkətlərə daxili 

və xarici bazarlarda əlavə rəqabət üstünlükləri qazandırır. Şirkətlər müxtəlif 

bazarlarda faiz dərəcələrinin fərqliliyindən istifadə edərək, xərcləri azaltmaq, 

valyuta məzənnələrindən istifadə edərək, pensiya fondlarından “ucuz” pullara  
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çıxış əldə etmək və digər bir çox imkanlara malikdir. Kredit portfeli, həcmlər, 

ödəniş valyutaları baxımından diversifikasiya edilərək biznes riskləri azaltmaq 

mümkündür. Bütün bu “üstünlüklər”in, hətta ən kiçikləri belə məcmu şəkildə 

yalnız daxili bazar resurslarına əsaslanan maliyyə strukturuna malik eyni 

miqyaslı şirkətlərlə müqayisədə kredit reytinqinin yüksəlməsinə və faiz 

dərəcələrinin aşağı düşməsinə gətirib çıxara bilər. Bazarların beynəlxalq 

inteqrasiya prosesi şirkətlərə daha inkişaf etmiş alətlərdən və maliyyə 

modellərindən istifadə etməyə və daha rəqabətli biznes strukturu yaratmağa 

imkan verir.  

Hal-hazırda ölkələr arasında maliyyə əlaqələrinin dərinləşməsi, 

investisiya axınlarının liberallaşdırılması, TMŞ-in sayının artması, qlobal 

transmilli maliyyə qruplarının yaradılması buna daha da təkan verir. İndiki 

zamanda iri və orta şirkətlərin maliyyə bazarlarının tamhüququlu beynəlxalq 

iştirakçılar qismində aktiv fəaliyyəti üçün istənilən şəraitləri mövcuddur. 

Hazırda ölkədə sahibkarlığın beynəlxalq rəqabət potensialını gücləndirməyə 

kömək edən faktiki olaraq bütün müasir mexanizmlər və maliyyə infrastruktur 

alətləri mövcuddur. 

Şirkətlərin maliyyələşdirmə strukturundan asılılığı və fəaliyyətinin 

miqyası qarşılıqlıdır. Öz infrastrukturunu şəxsi vəsaitlərinin hərəkəti və 

investisiya mənbələrini diversifikasiya etməklə qurmaqda olan bir sıra turizm 

şirkətləri öz əhatəsində xarici investorları daxil edir, xarici kreditləri cəlb 

edirlər, müəyyən beynəlxalq hesabat standartlarına uyğun gəlməyə çalışırlar. 

Eyni zamanda, şirkətlər məlumatlarının açıqlanması, beynəlxalq mühasibat 

uçotu standartları, inkişaf etmiş maliyyə bazarlarında texnologiyaların inkişafı, 

kompleks maliyyə alətləri və prosedurları ilə bağlı beynəlxalq standartlara 

riayət etməyə hazır olması şirkətlərin daxili bazarda və digər ölkələrin 

bazarlarında əlavə rəqabət üstünlüklərini təmin edir.  

Şirkətlər müxtəlif bazarlarda kreditlər və istiqrazlar üzrə faiz dərəcələrini 

üzən valyuta məzənnələrinin dəyişmə tendensiyasını istifadə edərək, pensiya 

fondlarının “ucuz” pullarına çıxış əldə edir. Həmçinin ölkə riskləri, valyuta 

riskləri azalır, cəlb edilmiş vəsaitlərin portfeli şərtlərə, həcmlərə və ödəniş 

valyutalarına görə diversifikasiya olunur. Bütün bunlar, daxili bazarın 

resurslarına əsaslanan maliyyə strukturu yaratmaq üçün bərabər miqyaslı 

şirkətlərlə müqayisədə daha yüksək kredit dərəcələri və aşağı faiz dərəcələrinə 

gətirib çıxara bilər.  

Turizm sektorunda korporatıv biznes strukturlarının inkişaf etdirilməsi 

üçün maliyyə bazarlarından maliyyə vəsaitlərinin cəlb edilməsinin səmərəli 

mexanizmlərindən istifadə etmək zəruridir. Xüsusilə, qiymətli kağızların  
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buraxılışının genişləndirilməsi yeni turizm şirkətlərinin təşkilində müstəsna 

əhəmiyyətə malikdir. 

Bu baxımdan, IPO (Initial Public Offering (İlkin Kütləvi Yerləşdirmə) 

şirkətin qiymətli kağızlarının əlavə kapitalın cəlb edilməsi məqsədilə ilk dəfə 

qeyri-məhdud sayda  investora satılması) nümunəsi ilə şirkətlərin xarici maliyyə 

bazarlarına daxil olma seçimini nəzərdən keçirək. 

  Səhmlərin ilkin yerləşdirilməsində potensial investorların gözləntiləri: 

• şirkətin təşkilati strukturunun və maliyyə axının şəffaflığı; 

• professional menecerlər qrupu və korporativ idarəetmə standartları; 

• yüksəldilmiş fondların əsas istifadə sahələri (sell story); 

• şirkət biznesinin inkişafı üçün perspektivlər; 

• gələcək üç ildə gözlənilən maliyyə nəticələri. 

Şirkət IPO hazırlayarkən aktivlərinin strukturu haqqında məlumatı 

açıqlamalı, bazarda mövqeyini və rəqabət üstünlüyünü təsvir etməlidir, maliyyə 

göstəricilərini açıqlayacaq və ilkin yerləşdirmədən əvvəl bir sıra fəaliyyətlər 

aparmalıdır. 

IPO-nun üstünlükləri [3]: 

• böyük miqdarda sərmayə cəlb etmək; 

• mövcud səhmdarlar üçün likvidliyin təmin edilməsi; 

• şirkətin nüfuzunu yaxşılaşdırmaq - şirkət haqqında məlumat 

ictimaiyyətə təqdim olunur; 

• fond bazarında şirkətin “tarixinin” nüfuzlu müdafiəçilərinin investisiya 

analitiklərinin dəstəklərini əldə etmək (bu, daha çox portfel 

investorlarının qərarlarını təsir edir); 

• dövlət şirkətlərinin investisiya cəlbediciliyini qiymətləndirmək üçün 

daha çox məlumatı olduğu üçün daha az riskli hesab olunurlar - daha 

aşağı risk - daha az diskont dərəcəsi deməkdir - ictimai şirkətlərin eyni 

maliyyə göstəriciləri olan özəl şirkətlərdən daha yüksək reytinqləri 

var; 

• investorların diversifikasiyası - yeni investorları cəlb etmək, ikinci 

bazarda digər investorlar üçün şirkətin investisiya cəlbediciliyini və 

sonrakı maliyyələşdirməni artıracaq; 

• inkişaf strategiyalarının satın alınması - həyata keçirilməsi üçün 

vəsaitlərin alınması; 

• əlavə maliyyələşdirmə üçün birja bazarına dövri olaraq daxil olmaq 

imkanı; 

• əsas heyəti cəlb etmək və saxlamaq imkanı (variantlar vasitəsilə və s.). 

Eyni zamanda, IPO-nun şirkət üçün bəzi çatışmazlıqları var, bu da idarə 

və sahibkarlar üçün əlavə çətinliklər yaradır. Bunlar əsasən: 
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• onun təmin edilməsi ilə bağlı məlumat və xərclərin miqdarı; 

• potensial idarəetmə öhdəlikləri (kollektiv risklər və s.) 

• Şirkətin rəhbərliyi - sahibkarlar şirkətin idarəsində bəzi haqlarını itirə 

bilər; 

• idarəetmə - sahiblər rəqabət şəraitində nəzarəti göz ardı edə bilər; 

• rəqiblər daha əvvəl ictimaiyyətə açıq olmayan bir şirkət haqqında bəzi 

mühüm məlumatları əldə edə bilər. 

Məsələnin həll yolları: 

İxracatçılar üçün emitentin ümumi: 

• reysterin müstəqil reysteraparanlar tərəfindən həyata keçirilməsi;  

• şirkət ASC olaraq qeydiyyatdan keçməlidir; 

və kəmiyyət amillərinə bölmək olar ki, bu zaman onların hər birini birja 

müstəqil olaraq təyin edir:  

• xalis aktivlər 

• emitentin fəaliyyətinin minimum müddəti 

• səhmdarların sayı 

• maliyyə dövründə minimum aylıq (üç aylıq və ya illik) satış həcmi. 

  IPO aparan şirkətlər müəyyən bazar standartlarına uyğun olmalıdır: 

• beynəlxalq hesabat standartlarına nəzarət; 

• maliyyə və hüquqi statusu müəyyənləşdirmək; 

• məlumat qeydini tərtib etmək. 

  Bu tələblər, mütləq qanunvericiliklə deyil, müəyyənləşdirilmiş biznesin 

köçürülməsi ilə müəyyən edilir. Onların yerinə yetirilməməsi bazarın zəruri 

məlumatların olmaması səbəbindən təklif edilən yerləşdirmənin qəbul 

olunmamasına gətirib çıxara bilər. 

  Turizm sahəsində biznes strukturlarının maliyyələşdirilməsi üçün 

idarəetmə sisteminin rəqabət qabiliyyətinin formalaşdırılması və inkişafı ilə 

bağlı idarəetmə qərarlarının qəbul edilməsi üçün ümumi sxem, işin miqyasına, 

onun xüsusiyyətlərinə və digər parametrlərə görə olduqca genişdir. İdarəetmə 

qərarlarının qəbul edilməsi üçün təkliflər də olduqca geniş ola bilər, buna görə 

də, aşağıdakı genişləndirilmiş sxemə nəzər salaq: 

-Şirkətin fəaliyyətinin bazarda strateji təhlil edilməsi, strategiyanın 

hazırlanması, məqsədlərin müəyyənləşdirilməsi və onların əldə edilməsi 

üsulları, maliyyə strategiyasının inkişafı; 

-Şirkətlərin və müvafiq sahələrdə şirkətlərin inkişafında beynəlxalq 

təcrübənin təhlili (rəqiblərin birləşmələri və satınalma modellərinin tətbiq 

olunmasında liderlər tərəfindən istifadə edilənlər daxil olmaqla); 

-Maliyyə infrastrukturu mexanizmlərinin təhlili, biznes məqsədlərinin  
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həyata keçirilməsi üçün ən uyğun şəkildə seçilməsi; 

-Seçilmiş maliyyə strategiyasının həyata keçirilməsi ilə bağlı biznes 

risklərinin qiymətləndirilməsi, alətlərdən istifadə edilməsi və maliyyələşdirmə 

mexanizmləri-İnvestorlar üçün biznesin şəffaflığını təmin etmək məqsədilə 

şirkətin təşkilati strukturunun yenidən qurulması, o cümlədən, beynəlxalq 

mühasibat uçotu və hesabat standartlarına riayət etmək; 

-Seçilən strategiyanın planlaşdırılan göstəricilərlə və strategiya düzəlişləri  

ilə nəticələrin dövriyyəli razılaşdırılması ilə həyata keçirilməsi. 

  Belə bir sxem nəticədə sahibkarlıq gəlirlərinin artmasına gətirib çıxarır, 

lakin, bu əhəmiyyətli olan biznes dəyərinin artması və cari gəlirdə mexaniki  

artım deyil. Təşkilati strukturun şəffaflığı, idarəetmə və maliyyə hesabatlığı, 

maliyyə alətlərinin və mexanizmlərinin zəif cəhətlərinin qarşılıqlı 

kompensasiyası ilə balanslı tətbiqi biznes risklərinin azalmasına gətirib çıxarır. 

Hal-hazırda yeniliklər cəmiyyətin həyatının bütün sahələrində fəal iştirak 

edir, iqtisadi və sosial inkişafın əsas hərəkətverici qüvvəsinə çevrilirlər. Bu gün 

bəllidir ki, uzunmüddətdə innovasiyasız, inkişaf yolunda irəliləmiş iqtisadi və 

mədəni artım mümkün olmayacaqdır. İnnovasiyaların səmərəliliyində başlıca 

rol, digər bütün sahələrdə olduğu kimi, turizm sahəsində də təşkilati və maliyyə 

dəstəyinin payına düşür. İnnovasiya sahəsində mövcud sistemin çatışmazlığı, 

xüsusilə mərkəzləşdirilmiş maliyyələşdirmə mənbələrinin məhdudluğu ölkədə 

mövcud olan innovasiyanın inkişaf potensialını, o cümlədən, yeniliklərin aşağı 

səmərəliliyi ilə həyata keçirilməsinə imkan vermir. Buna görə, zəruri maliyyə 

vəsaitləri olan müəssisələrin innovativ inkişafını təmin edən maliyyə 

infrastrukturunun formalaşması və davamlı inkişaf etməməsi, bu gün yüksək 

texnologiyalı və elmi innovasiyalı müəssisələrin ölkə iqtisadiyyatına 

inteqrasiya edilməsi və innovativ fəaliyyətinin artırılması mümkün deyildir. 

MDB məkanında innovasiya sahəsinin infrastrukturu SSRİ dağıldıqdan 

sonra yaranmağa başladı. Eyni zamanda innovativ inkişaf onun əsas məqsədi 

deyildi. Bu struktur hərtərəfli elmi kompleksin qorunması və dəstəklənməsi, 

eləcə də, tətbiq olunan tədqiqat və inkişafa aid bir hissə daxil olmaqla 

yaradılmışdır. 

Müasir innovasiya infrastrukturunun formalaşması 90-cı illərdə 

başlamışdır. 

İnnovasiya infrastrukturunun vəziyyəti araşdırıldığında, yenilikçi 

fəaliyyətlər və innovasiya sektorunun real ehtiyacları arasında bəzi 

uyğunsuzluqlar müəyyən edilə bilər. Maliyyə infrastruktur təşkilatları, ölkənin 

innovativ potensialının inkişafına töhfə verəcək infrastruktur müəssisələrində 

ən az yeri tuturlar. 

Unudulmamalıdır ki, elmi-tədqiqat sistemi olduqca qeyri-bərabərdir: 

onun əsas elementləri (elmi-texniki sahələr, biznes, innovativ infrastruktur)  
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ayrı-ayrılıqda fəaliyyət göstərir. Elmi-tədqiqat sistemi əlaqələrinin 

inkişafının qeyri-mütənasibliyi zəif infrastruktur amillərinin (maliyyə sistemi, 

korporativ və dövlət idarəçiliyi, texnoloji infrastruktur) güclü əsas amillərə 

(təbii, əmək, intellektual resurslara) qarşı müqavimət göstərməsi ilə izah edilə 

bilər. Bu baxımdan, innovasiya infrastrukturunun maliyyə komponentinin 

gücləndirilməsi vacibdir. 

Turizm sahəsində innovasiyaların inkişafı və həyata keçirilməsini birbaşa 

maliyyələşdirən təşkilatlar tərəfindən deyil, eyni zamanda innovasiya sahəsinə 

resursların cəlb edilməsi ehtimalının genişlənməsinə təsir göstərən təşkilatlar 

da mühüm rol oynayır. Beləliklə, innovasiyanın maliyyə infrastrukturu  

innovasiya layihələrinin bütün mərhələlərində maliyyə vəsaitlərinin fasiləsiz 

axını təmin etmək, onların effektivliyini qiymətləndirmək və innovasiyaların 

nəticələtrinin kommersiyalaşdırılmasını artırmaq üçün innovasiya layihələrinə 

investisiya qoyan təşkilatlardır. 

İnnovasiya fəaliyyətinin maliyyə infrastrukturu Şəkil 1-də verilmişdir. 
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Səmərəliliyin qiymətləndirilməsinin ümumi prinsipi son nəticə və 

xərclərin müqayisəsidir. Hazırda innovativ nəticələrin göstəriciləri olduqca 

aşağıdır (patentlərin verilməsi üçün müraciətlərin sayı, yenilikçi müəssisələrin  

payı, sənaye ixracının payı kimi yüksək texnologiyalı ixracın payı). Beləliklə, 

yenilikçi fəaliyyətlərə yatırılan xərclər lazımi gəlirləri vermir. 

Maliyyə infrastrukturunun yüksək səviyyədə inkişafı, onun fərdi 

elementləri arasındakı qarşılıqlı əlaqə innovasiya fəaliyyətinin səmərəliliyinin 

artırılması üçün zəruri şərtdir. 

Hazırda bir çox maliyyə alətləri mövcuddur, lakin statistik tədqiqatlar 

göstərir ki, innovativ müəssisələrinin inkişafı üçün əsas maliyyə mənbəyi şəxsi 

vəsaitlərdir. Bank kreditləri isə hələ də çox əlverişsizdir. 

Yeni texnologiyaların maliyyələşdirilməsi üçün əsas olan vençur 

investisiyası son illər MDB ölkələrində inkişaf etmişdir, buna baxmayaraq, 

inkişaf etmiş ölkələrin səviyyəsindən hələ də geridə qalır. Dünya təcrübəsi 

göstərir ki, effektiv iinovativ müəssisələr olmadan iqtisadiyyatın innovativ 

inkişafını təmin etmək mümkün deyil. Bir çox inkişaf etmiş ölkələrdə, 

innovativ müəssisələrin fəaliyyətinin təşviqi iqtisadiyyatın prioritet sahələrini 

müəyyən edən elm, texnologiya və innovasiyaların inkişafı üçün milli bir 

strategiya kimi qəbul edilir. 

Tədqiqatlar onu göstərir ki, MDB ölkələrində fəaliyyət göstərən maliyyə 

infrastrukturu yeniliklərin inkişafına, onların səmərəliliyini artırmağa və 

bazarın ehtiyaclarına cavab vermir. Yenilikçi layihələrin maliyyə 

infrastrukturunun müəyyən elementləri kifayət qədər cəlb olunmur və bu, 

innovasiya fəaliyyətinin maliyyələşdirmə sisteminin aşağı səmərəliliyinə 

gətirib çıxarır. 

Büdcə hesabına həyata keçirilən innovativ layihələrin səmərəliliyinin 

artırılması üçün innovativ layihələrin seçilməsi və qiymətləndirilməsinə 

yanaşma dəyişdirilməlidir: mövcud qrant idarəetmə sisteminin 

təkmilləşdirilməsi, innovasiya maliyyələşdirmə proqramlarının şəffaflığının 

təmin edilməsi, büdcə vəsaitlərinin istifadəsinin effektivliyini 

qiymətləndirmək, siyasi və ya inzibati müdaxilənin qarşısını almaq; büdcə 

fondlarının paylanması. Nağd pul müəyyən işlərin yerinə yetirilməsinə deyil, 

biznesin inkişafı üçün qoyulmalıdır.  

İnkişaf bankları maliyyə infrastrukturunun fəaliyyətinə əhəmiyyətli bir 

təkan verə bilər. Təcrübə göstərir ki, inkişaf təşkilatlarının maraqları ilk 

növbədə böyük sistemli layihələrə yönəldilmişdir. Kiçik layihələrə dəstək 

vermək üçün inkişaf bankları bankçılıq sektorunu inkişaf etdirməlidir, o 

cümlədən, kommersiya banklarına yenilikçi aktivlərin maliyyələşdirilməsi 

üçün güzəştli şərtlərlə kreditlər verməklə yanaşı, innovativ kreditlərə təminat 

vermək də lazımdır. 
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İnkişaf qurumları daha çox bazar mexanizmlərinin istifadəsi üçün şəraitin 

yaradılmasını təşviq etməlidir (vergi imtiyazlarından istifadə edən vergi 

inovasiya fondlarının yaradılması, intellektual mülkiyyətin müdafiəsinin  

səmərəli bir sisteminin tətbiq edilməsi, resursların qənaətbəxş ixtiraları üçün 

dövlət patent ödənişlərinin azaldılması, sahibkarların təhsili, konsaltinq, 

perspektivli layihələr və potensial investorlar haqqında məlumatın yayılması ) 

və s. 

Vəsaitin maliyyələşdirilməsinin effektiv modelinin formalaşdırılması 

üçün dövlət-özəl tərəfdaşlıq mexanizminin inkişaf etdirilməsi 

məqsədəuyğundur (birgə maliyyələşdirmə mexanizmi effektiv olan Qərb 

ölkələrində elmi və innovasiya sahəsindəki biznes sektorunun payı 70%-ə 

çatır). 

 Yenilikçi layihələrin maliyyələşdirilməsində bank sektorunun 

fəaliyyətini aktivləşdirmək üçün innovasiya investisiya sahəsinin dövlət və 

regional tənzimlənməsi üçün əsaslı yeni alətlərin hazırlanması zəruridir.  

Hökumət subsidiyaları, girovlar, innovasiya fondları və s. kreditlərin geri 

qaytarılmasını təmin edir. Dünya təcrübəsi göstərir ki, kredit təşkilatların 

innovasiya fəaliyyətlərində iştirakçıların ehtiyacları üçün maliyyə resursları 

təmin etməklə yanaşı, yenilik investisiya bazarının bütün növlərinin 

maraqlarını birləşdirməyə də imkan yaradır. 

Yenilikçi layihələrin həyata keçirilməsi üçün resursların yüksək dəyəri 

onların maliyyələşdirmə mənbələrini genişləndirməklə, xüsusilə də alətlərin 

istifadəsi və hazırda kifayət qədər cəlb olunmayan qiymətli kağızlar bazarının 

mexanizmlərinin inkişafı ilə azaldıla bilər. Resursların cəlb edilməsinin 

aşağıdakı yollarından istifadə etmək məqsədəuyğundur: səhmlərin və ya 

istiqrazların buraxılması; yenilikçi layihənin həyata keçirilməsi üçün verilən 

kreditlərin təhlükəsizləşdirilməsi; şirkətin aktivlərinin təhlükəsizləşdirilməsi. 

İnnovasiya iştirakçıları arasında risklərin yenidən bölüşdürülməsi üçün 

bir sistem yaratmaqla innovasiya vəsait qoyuluşlarının yüksək risklərini 

azaltmaq olar. Xüsusilə, innovativ və investisiya riskləri üçün səmərəli bir 

sığorta sisteminin yaradılması ölkədəki innovasiya layihələrinin az olması 

problemini həll etməyə kömək edəcəkdir. Bu gün yenilikçi bir müəssisənin 

maliyyə risklərini optimallaşdırmağa yönəldilmiş geniş sığorta məhsulları üçün 

yerli bazarda yüksək tələbat var. Fikrimizcə, yenilikçi risklərin aşağıdakı 

sahələri inkişaf etdirilməlidir: 

• Sığortaçıları və üçüncü ölkələrdə şöbələri olan yüksək texnologiyalı 

şirkətlərin əməkdaşlığı; şirkətin, onun investorlarını (layihənin borc 

fondları hesabına həyata keçirildiyi təqdirdə) və sığortaçıları əhatə 

edən üçtərəfli əməliyyatların bağlanması nəzərdə tutulur. 
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• Çoxmillətli sığorta şirkətləri ilə ölkədə xüsusi bir bazarın yaradılması. 

Üçüncü ölkələrdəki bütün investisiya layihələrinin təxminən 60%-i özəl 

sığorta sistemində investorları investisiyaların qorunması ilə əlaqədar təminat  

vermək şəklində həyata keçirilir. Bu üsul daha az xərci və eyni zamanda milli 

sığorta bazarının bir sıra təşviqlərini ehtiva edir. Xüsusilə MDB ölkələrinin 

sığorta şirkətləri yenilikçi risklərin sığortalanmasının yeni növləri və 

texnologiyalarını inkişaf etdirməyə məcburdurlar. 

Yenilikçi layihələr üçün bir sığorta sisteminin formalaşdırılması 

yeniliklərin maliyyələşdirilməsində fərdi investorların maraqlarını artıracaq, 

innovasiya risklərini azaltmağa kömək edəcəkdir. Bir tərəfdən, innovasiyanı 

dəstəkləmək üçün sərf edilən pulların əhəmiyyətli dərəcədə artırılması, ölkənin 

innovativ inkişafı üçün əlverişli şərait yaradacaqdır. Digər tərəfdən, yenilikçi 

layihələrin keyfiyyətinə olan tələblər artacaq, bazarda tələb olunan yeniliklərin 

payı artacaq. 

Azərbaycanda belə startap layihələrin turizm sahəsində tətbiqi hazırda 

aktual məsələlərdən biridir. Lakin, onların maliyyə təminatı, risklərin idarə 

olunması sisteminin təşkili, innovasiyalari təşviq edən infrastrukturun, xüsusilə 

də innovativ maliyyə infrastrukturunun formalaşdırılması və inkişafı sahəsində 

ciddi çatışmazlıqlar mövcuddur. Hesab edirik ki, yuxarıda qeyd olunan 

aspektlərdə tədbirlərin həyata keçirilməsi turizm sahəsində yeniliklərin 

tətbiqində mühüm rol oynayacaq. 
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Analysis of internal and external sources in the financing of investments in 

the field of tourism 

 

Анализ внутренних и внешних источников финансирования 

инвестиций в секторе туризма 

 

Xülasə: Məqalədə qeyri-neft sektorunun mühüm sahəsi kimi turizmin 

inkişafının iqtisadi qanunauyğunluqlarının təhlili verilmiş, turizm sektorunda 

investisiyaların maliyələşdirilməsində daxili və xarici amillərin təhlilinə xüsusi 

diqqət yetirilmiş, onların vəhdət şəklində inkişafı və tətbiqi məsələləri 

araşdırılmışdır. 

Açar sözlər:Turizm sektoru, investisiya maliyələşməsi,xarici və daxili 

investisiyalar. 

 

Abstract:This article provides for an analysis of economic patterns of 

tourism as the main source of non-oil sector, special attention is paid to the 

analysis of internal and external factors of financing investments in the field of 

tourism, the issues of their development and application are generally 

investigated.  

Key words: The field of tourism, financing of investments, external and 

internal investments. 

 

Резюме: В статье представлен анализ экономических 

закономерностей развития туризма как основной части ненефтяного 

сектора, особое внимание уделено анализу финансирования инвестиций 

внутренних и внешних факторов в секторе туризма, исследованы вопросы 

их развития и применения в общем ввиде. 

Ключевые слова: Туристический сектор, финансирование 

инвестиций, внешние и внутренние инвестиции. 
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 Makroiqtisadi sabitliyin və iqtisadi artımın təmin olunmasında, iqtisadi 

təhlükəsizlik, milli iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətinin təmin edilməsində, 

əhalinin həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasında, bir çox sosial-iqtisadi 

problemlərin həllində ölkədəki investisiya durumu, investisiyaların innovasiya 

yönümlü olması vacib şərtlərdən biridir. İqtisadi artımı və iqtisadiyyatın tarazlı 

inkişafını təmin etmək məqsədilə investisiyaları iqtisadiyyatın prioritet 

sahələrinə yönəltmək, iqtisadiyyatın quruluşunda elm tutumlu sahələrin payını 

artırmaq zəruridir. Lakin bəzi hallarda investisiya resurslarının məhdudluğu 

nəticəsində iqtisadiyyatın texnoloji bazasının təzələnməsinə şərait yaranmır ki 

belə hallarda iqtisadiyyatda geriləmələr baş verir. 

  Müasir Azərbaycan  iqtisadiyyatınin əsas məqsədlərindən biri də qeyri-

neft sektoruna investisiya qoyuluşunun səmərəli istifadə edilməsinə dair 

təkliflər hazırlamaqdır. Bu sahədə qarşıya qoyulmuş məqsədlərə çatmaq üçün 

aşağıdakı vəzifələr icra edilməlidir: 

• İnvestisiyanın sosial-iqtisadi mahiyyətini və ona dair elmi nəzəri 

baxışları kompleks formada araşdırmaq; 

• Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşunun zəruriliyini və 

maddi ilkin şərtlərini araşdırmaq; 

• Milli iqtisadiyyatın təhlükəsizliyinin təmin olunmasında qeyri-neft 

bölməsinin rolunu müəyyən etmək ; 

Azərbaycanın dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya olunmasında qeyri-neft 

sektoruna investisiya qoyuluşunun rolunu göstərmək; [1,s.42] 

Məlumdur ki, hazırda qeyri neft sektorununa daxil olan prioritet sahələrdən biri 

də turizm sahəsidir.Digər xidmət sahələri kimi, turizm sferasının inkişafı, turist 

biznesi ölkədə digər sahələrin inkişafına da stimul verir. Bu biznes, əsas etibarı 

ilə, sahibkarları ilkin investisiya, turist xidmətlərinə artan tələbat, yüksək 

səviyyəli rentabellik, xərclərin qısa müddətə ödənilməsi kimi xüsusiyyətləri ilə 

özünə cəlb edir.  

          Təbii ki, hər hansı bir sahədə iqtisadi inkişafın əldə edilməsi üçün 

maliyyə təminatının olmasının vacibliyi turizimin inkişafında da iqtisadi inkişaf 

üçün investisiyaların cəlb edilməsi və bu vəsaitlərdən səmərəli istifadə olunması 

zəruriliyi bəlli olur.  

Hazırda bütün dünyada ölkələrin regionların sosial iqtisadi inkişafının mühim 

tərkib hissəsi olmaqla bərabər eyni zamanda təbliğatı siyasi mahiyyət 

baxımından dövlətin beynalxalq aləmə çıxışı surətləndirmək və onu tanıtmaq 

vasitəsinə çevrilmişdir.  

Azərbaycan Respublikasının rəhbərliyinin mövcud hədəfənin məhs qeyri-neft 

sektorunun inkişafının və eləcə də ölkədə turizimin inkişafı üçün əlverişli         
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şəraitin olması qarşıya qoyulmuş məqsədlərin reallaşdırılması istiqamətində 

işlərin surətləndirlməsi üçün zəmin yaradır. 

Azərbaycanın bütün dünyada turizim ölkəsi kimi tanınması üçün bu sahəyə 

investisiya qoyluşların artırılması, cəlb edilmiş vəsaitlərin optimal 

yerləşdirilməsi və onlardan səmərəli istifadənin təmin olunması istiqamətində 

araştırılması mühim əhəmiyyət kəsb edir. 

        Azərbaycanda istər turizm sektorunun istərsə də investisiya muhitinin 

formalaşması və inkişafı ümummilli lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsi 

ilə böyük  vüsət aldı. 

        Bu sahədə huquqi bazanın yaradılmasi da əsasən Heydər Əliyevin 

adıyla bağlıdır.Belə ki, bu illər ərzində istər turizm istərsə də investisiya 

sahəsinin hüquqi bazasının yaradılması ilə əlaədar bir sıra qanun və sərəncamlar 

imzalanmışdır.Umummilli liderin layiqli davamçısı İlham Əliyev də bu sahələri 

daim diqqət mərkəzində saxlamış və bu sahədə bir çox işlər görmüşdür.Belə ki, 

1999-cu ildə “Turizm haqqında qanun”imzalamaqla ölkədə turizmin inkişafının 

demək olar ki,təməli qoyulmuşdur. Bundan əlavə Azərbaycanda investorların 

hüquq və mənafelərinin qorunması, mülkiyyətin toxunulmazlığı, yerli və xarici 

sahibkarlara bərabər şəraitin yaradılması 15 yanvar 1992-ci il tarixli “Xarici 

investisiyanın qorunması haqqında” və 13 yanvar 1995-ci il tarixli “İnvestisiya 

fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunuları və bir sıra 

normativ-hüquqi aktlar ölkədə istər daxili, istərsə də xarici investorların cəlb 

edilməsi istiqamətində atılan addımlar idi. 

Ölkə Prezidentinin 6 dekabr 2016-cı il tarixli fərmanı ilə təsdiq olunmuş 

“Azərbaycan Respublikasında ixtisaslaşmış turizm sənayesinin inkişafına dair 

Strateji Yol Xəritəsi”ölkədə turizm sənayesinin inkişafının yeni mərhələsinin 

başlanğıcı oldu.    Sənəddə vurğulanır ki, mövcud imkan və potensialdan 

səmərəli istifadə etməklə Azərbaycan 2025-ci ilədək həm regionda, həm də 

digər dünya ölkələri arasında cəlbedici turizm məkanlarından birinə çevriləcək. 

2025-ci ildən sonrakı dövr üzrə perspektiv isə ölkəni dünyada turistlərin ən çox 

üstünlük verdikləri 20 turizm məkanından birinə çevirməkdir. 

    Yol Xəritəsində bu sektor üzrə uzunmüddətli perspektivə nail olmaq 

məqsədilə 2020-ci ilədək olan dövr üçün ölkə üzrə turizm sektorunda əsas 

hədəflər müəyyənləşdirilmişdir. [3,s.3,20,22] 

 Müasir iqtisadiyyatda investisiyaların dövlət tərəfindən dəstəklənərək 

təşviq edilməsi müvafıq tənzimləmə üsulları ilə, ən çox da iqtisadi üsullarla 

həyata keçirilir. Həmçinin investisiya-inovasiya fəaliyyətinə dövlət təsirinin 

tətbiq olunan müasir metodları rəngarəngdir. Bu metodlar investisiyalaşmanı 

həyata keçirən istər fərdi, istərsə də kollektiv təsərrüfat subyektləri qarşısında  
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sadə, mürəkkəb, böhranlı vəziyyətlərdə ümumdövlət və milli mənafelərə uyğun 

gələn istiqamətlərdə fəaliyyət göstərməyə məcbur etməklə bağlı inzibati 

tədbirləri də əhatə edir. İnvestisiyaların dövlət tənzimlənməsinin makroiqtisadi 

əhəmiyyəti təkrar istehsal prosesində və  cəmiyyətin bütün həyat fəaliyyətində 

investisiyaların funksiyalarının artması ilə müəyyənləşir. İnvestisiyaların dövlət 

tənzimlənməsinin əsas məqsədləri kimi, sabit iqtisadi artımın təmin edilməsi, 

yüksək məşğulluğa, aşağı inflyasiyaya və tarazlı tədiyyə balansının əldə 

olunması, iqtisadiyyatda investisiya qoyuluşu prosesinin sürətləndirilməsi və 

stimullaşdırılması çıxış edir. İnvestisiya layihəsinin yaradılması və həyata 

keçirilməsi aşağıdakı mərhələləri əhatə edir: 

• investisiya planının seçimi və ilkin əsaslandırılması; 

• investisiya imkanlarının araşdırılması; 

• layihənin texniki-iqtisadi əsaslandırılması; 

• tədqiqat və layihə sənədlərinin hazırlanması; 

• tikinti və quraşdırma işləri; 

• istehsalın hazırlanması və mənimsənilməsi; 

• Müəssisənin fəaliyyəti və istehsalın təşkili. 

     Aşağıda 1995-2011-ci illər arasında ölkə iqtisadiyyatına yönəldilmiş 

investisiyaların həcmi göstərilmişdir.  Burada eyni zamanda daxili və nxarici 

investisiyalar  və eləcədə neft və qeyri-neft sektoruna qoyulan investisiyaların 

həcmi göstərilmişdir. 

                                                                                                      mln.ABŞ dolları 

 1995-2002 2003-2011 1995-2011 

Ümumi 

Cəmi 

investisiyalar  

12473,6 106247,8 118721,3 

 

Daxili 

investisiyalar 

3353,9 52443,2 55797,1 

Neft sektoru 902,5  9024,1 9926,5 

Qeyri-neft 

sektoru 

2451,7 43419,2 45870,6 

Xarici 

investisiyalar 

9119,8 53804,5 62924,2 

Neft sektoru 6105,3 31333  37438,3 

Qeyri-neft 

sektoru 

3014,4 22471,5 25485,9 

Mənbə: Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatı [4,s.98] 

Cədvəldən göründüyü kimi və eləcədə bundan əvvəl qeyd etdiklərimiz bunu  
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deməyə əsas verir ki, istər ölkədə ümumi iqtisadiyyata qoyulan investisiyaların  

həcmi, istərsə də turizmin inkişafı və bu sahəyə qoyulan investisiyaların 

həcminin faktiki artımı və inkişafı 2000-ci illərin əvvəllərindən başlamış və hal-

hazırki dövrədək dinamik inkişaf etməkdədir.  

Azərbaycanda xarici investorlar üçün cəlbedici sektorlardan biri də turizmdir. 

Böyük perspektivə malik turizmin inkişafı üçün ardıcıl və məqsədyönlü işlər 

görülməkdədir və mövcud turizm imkanları bu sahəyə investisiya qoyuluşunu 

stimullaşdırır. Ölkədə turizm infrastrukturu müasirləşdirilir, müxtəlif layihələr 

reallaşdırılır. Xarici ölkələrdə Azərbaycanın turizm potensialı təbliğ olunur ki, 

bu da əcnəbi iş adamlarının bu sahəyə diqqətini cəlb edir. Ötən 10 il ərzində 

otellərin və otel tipli müəssisələrin sayı dəfələrlə artmışdır. Paytaxt Bakıda və 

regionlarda dünyada məşhur brendlerin beşulduzlu otelleri açılmışdır. Ötən 10 

il ərzində Azərbaycanda ötellərin sayı 2 dəfə artmışdır. 

Ancaq bu o demək deyildir ki, hazırda ölkədə bu sahədə göstərici beynəlxalq 

tələblər səviyyəsindədir. Hazırda ölkədə otellərdə yataq yerlərinin sayı 40-45 

min nəfərə bərabərdir ki, bu da bəzi turizm ölkələrinin  müxtəlif bölgələrində 

olan göstəricilərə bərabərdir ki,bu da bu sahədə hələ də görüləcək işlərin 

çoxluğundan xəbər verir. 

Ölkə rəhbərliyinin məqsədi Azərbaycanda kütləvi turizmdənsə kübar turizmi 

inkişaf etdirməkdir ki, bu da az turistlə bəzi turizm ölkələrində kütləvi turizmlə 

əldə edilən gəlir səviyyəsində gəlir əldə etməkdir. Bu sahədə də məqsədyönlü 

işlər görülməkdədir. Beləki, ölkədə 5 ulduzlu tanınmış brend otellərin 

filiallarının açılışı ilə bərabər 5 ulduzlu ailəvi otel və istirahət mərkəzlərinin 

açılması istiqamətində də işlər görülür.[2,səh54] 

 Azərbaycanın turizm sektorunda artan tələbatlar fonunda bu sferada 

qabaqcıl elmi biliklərin və təşkilati-iqtisadi qərarların ahənginə yönəldilmiş 

yanaşmaların yaranmasını gündəmə çıxır. Bu nöqteyi-nəzərdən regionda 

turizmin davamlı inkişaf məsələsinin araşdırılması bu məqsədlər üçün 

investisiya proseslərinə dair yeni yanaşmanı meydana gəlməsinə zəmin yaradır.  

Ümumilikdə turizmdə baş verən investisiya proseslərinin xüsusiyyətləri bir çox 

amillərlə xarakterizə olunur, onların sırasında aşağıdakıları qeyd etmək olar: 

 - investisiya qoyuluşları turizm sektorunun daxili və xarici mühitinə 

təsir etməklə, daxili mühiti sağlamlaşdırır və xarici mühütdə rəqabət 

üstünlüyünə təminat verir ;  

- investisiya sferasına yalnız investisiya əmtəələri, yəni bazar dəyərinə malik 

olan resurslar deyil, həm də bazar dəyəri olmayan, əmtəə, xidmətlər və işlər 

bazarında tədavül etməyən resurslar da “cəlb olunur”; 

 - investisiya prosesi, regionda təkrar istehsal prosesində fasiləsiz və sonsuzluğu 

təmin edərək davamlı iqtisadi inkişafa sövq yaradır;  
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- regionda turizm sektoruna yönəldilən investisiya prosesi tək adı çəkilən 

sektorla deyil, daha böyük sistem əlamətlərinə malikdir, buna görə də böyük 

sistemin digər sektorlarında baş verən qanunlarına və qanunauyğunluqlarına 

tabedir[1-289]. 

                                                      Nəticə 

Azərbaycanda rəqabətə davamlı daha münbit biznes mühitinin 

formalaşdırılması istiqamətində daxili və xarici investisiyaların tarazlı 

bölüşdürülməsi, onların səmərəli istifadə imkanları istiqamətində bir sıra 

tədbirlər planı işlənilməlidir. Bu istiqamətdə dövlətin turizm sektorunun inkişafı 

istiqamətinə yönəldilmiş səmərəli investisiya proqramı aşağıdakı prinsipial 

tələblərə söykənməlidir:  

• turizm sektorunun, elecə də bu sahənin inkişafına multiplikativ effekt 

təsirinə malik olan digər sektorların səmərəli fəaliyyətini tənzimləmək üçün 

normativ hüquqi aktların və iqtisadi mexanizmlərin sistemləşdirilərək 

təkmilləşdirilməsi;  

• ölkəmizdə turizm sektorunun prioritet funksional növlərini nəzərə alaraq 

bu fəaliyyət növlərinin inkişafına dəstək istiqamətində bir sıra stimullaşdırıcı 

tədbirlər planlarının işlənilib hazırlanması;  

• turizm sektorunun inkişafına dəstək verən yerli və xarici investorların 

axınlarını gücləndirmək üçün güclü işlək mexanizmin hazırlanması;  

• turizm sektorunun kadr potensialının optimallaşdırılması və onun elmi 

əsaslar üzərində qurulması. Bura tək ali peşə ixtisasına malik kadrlar deyil, eyni 

zamanda xidmətin alt istiqamətində kadr təminatının hazırlığı; 

• turizm sektorunun informasiya təminatının optimallaşdırılması;  

• turizm sektorunda gəlmə turizminə olan maneələrin aradan qaldırılması 

• regionlarda həyata keçirilən irimiqyaslı turizm layihələrinə dəstək üçün 

dövlət torpaq fondundan ərazilərin ayrılması;  

• məqsədli investisiya proqramlarının büdcə trast fondları vasitəsilə 

maliyyələşməsi mexanizmi. 
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деятельности в туриcтичeском секторе 

 

Xülasə: Turizmin inkişаf strаtegiyаsının müəyyən olunmаsı üçün əsаs 

şərtlərdən biri də ölkədə məhz regionаl səviyyədə turizmin inkişаf potensiаlı və  

onun effektiv istifаdə yollаrının üzə çıxаrılmаsıdır. Məlumdur ki, iqtisаdiyyаtın 

bir sаhələrindən biri olаn, turizm istənilən regionun iqtisаdi sisteminin 

quruluşunu əks etdirir və beş iqtisаdi funksiyаsının həyаtа keçirilməsi vаsitəsilə 

onа təsir göstərir: əhаlinin məşğulluğunа yаrdım, istehsаlаt, regionun 

investisiyа cəlbediciliyinin və rəqаbət qаbiliyyətliliyinin yüksəldilməsi, regionаl 

gəlirin yаrаdılmаsı. 

Turizm tələbinin ödənilməsi üçün lаzım olаn müxtəlif xidmətlər yeni iş 

yerləri üçün mənbə rolunu oynаyаn fəаliyyət növləri yаrаdır. Bu səbəbdən 

turizm inkişаf səviyyəsindən аsılı olmаyаrаq bütün ölkələrdə sosiаl inkişаfın 

vаcib elementi hesаb olunur. Beləliklə, inkişаf etmiş ölkələrin təcrübəsi göstərir 

ki, turizm iqtisаdiyyаtа təsir göstərən güclü qüvvə olub dövlət büdcəsinin 

formаlаşmаsındа, ticаrət bаlаnsının sаbitləşməsində mühüm rol oynаyır. 

Turizm sektoru ölkə iqtisаdiyyаtınа yəni əhаlinin həyаt səviyyəsi, məşğulluğu, 

tədiyyə bаlаnsının müsbət dinаmikаyа nаil olunmаsı kimi göstəricilərlə yаnаşı, 

bu sаhə ilə birbаşа sıx əlаqəsi olаn sаhələrin, nəqliyyаt, kənd təsərrüfаtı, 

xidmət, rаbitə və digər iqtisаdi sаhələrin də inkişаfınа müsbət təsir edir. 

Həmçinin turizmin inkişаf etdirilməsi təhsil, idmаn, mədəniyyət, səhiyyə və 

digər sosiаl sаhələrin gəlirlərinin аrtırılmаsınа geniş şərаit yаrаdır. Bunа görə 

də, turizm sosiаl-iqtisаdi, qаnunvericilik, təhlükəsizlik və s. sаhələrdə mövcud 

dövlət siyаsətinin əsаsınа çevrilmişdir. Bu dа özünün inkişаf səviyyəsindən аsılı 

olаrаq istənilən dövlətdə reаllаşır. 

Məqalədə turizm sferasında investisiyalardan səmərəli istifadənin  
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başlıca istiqamətlərindən biri kimi sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi məsələləri 

nəzərdən keçirilir. Belə ki, fəaliyyət mühitini, bazarın durumunu, rəqiblərin 

strategiyasını maksimum əhatəli şəkildə öyrənmədən, təhlil etmədən uğurlu 

fəaliyyətin təşkili qeyri mümkündür. Bu baxımdan da, turizm potensialının 

öyrənilməsi, turistin zövq və ya tələbatının müəyyənləşdirilməsi, xidmətlərin 

təşkilində bazarın tələblərinin nəzərə alınması kimi məsələlər xüsusi maraq 

kəsb edir. Baqşa sözlə desək, yalnız bu halda istənilən sahədə, o cümlədən 

turizm sferasında sahibkarlıq fəaliyyətinin davamlı və dinamik uğurlarını təmin 

etmək mümkündür. 

Açar sözlər: turizm, turizm fəaliyyəti, turizm infrastrukturu, turizm 

sektorunda sahibkarlıq fəaliyyəti, turizmin inkişaf strategiyası, sahibkarlıq 

fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsi. 

 

Abstract: One of the main conditions for determining the development 

of tourism is the detection of the potential development of tourism at the 

regional level and its effective use. As is known, tourism is the structure of the 

economic system of any region, it is affected by the consequences of five 

economic functions: employment, production, increasing the attractiveness of 

the region and increasing competitiveness, regional income. 

Different types of services that are necessary for paying for tourism, 

require a number of activities that are a source of new jobs. For this reason, the 

level of development of tourism in all countries is calculated element of social 

development. Thus, the experience of developed countries shows that tourism is 

a powerful force that affects the economy and plays an important role in 

developing trade relations in the formation of the state budget. The tourism 

sector has a positive impact on the country's economy, such as the level of 

employment, employment and the positive dynamics of the fight against 

poverty, which is likely to have a positive impact on the development of 

transport, agriculture, services, raths and other economically important areas. 

The tourism sector has a positive impact on the country's economy, such as the 

level of employment, employment and the positive dynamics of the fight 

against poverty, which is likely to have a positive impact on the development of 

transport, agriculture, services, raths and other economically important areas. 

Thus, tourism is socio-economic, regulatory, safe and so on. became the basis 

of the existing state policy. İt relies on any country on which his level of 

development depends. 

The article deals with the development of entrepreneurship as one of the 

main directions for the effective use of investments in the tourism sector. They 

conduct relevant marketing research. Thus, it is possible to organize a 

successful activity without analyzing the business environment, the market  
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situation, the strategy of competitors and without analyzing it. In this 

connection, issues such as exploring the tourist potential, determining the taste 

or needs of the tourist, as well as taking into account market requirements when 

organizing services, are of particular interest. In other words, it is possible to 

achieve sustainable and dynamic business success only in any field, including 

tourism. 

Keywords: tourism, tourist activity, tourism infrastructure, 

entrepreneurial activity in the tourism sector, strategy of tourism development, 

financing entrepreneurial activities. 

 

Резюме: Oдним из основных условий для определения развития 

туризма является обнаружение потенциального развития туризма на 

региональном уровне и его эффективное использование. Как известно, 

туризм является структурой экономической системы любого региона, на 

нее влияют последствия пяти экономических функций: занятость 

населения, производство, повышение привлекательности региона и 

повышение конкурентоспособности, региональный доход. 

Различные виды услуг, которые необходимы для оплаты туризма, 

требуют целого ряда видов деятельности, которые являются источником 

новых рабочих мест. По этой причине уровень развития туризма во всех 

странах рассчитывается элемент социального развития. Таким образом, 

опыт развитых стран показывает, что туризм является мощной силой, 

которая влияет на экономику и играет важную роль в развитии торговых 

отношений при формировании государственного бюджета. Сектор 

туризма оказывает положительное влияние на экономику страны, такую 

как уровень занятости населения, занятость и положительная динамика 

борьбы с нищетой, что, вероятно, положительно скажется на развитии 

транспорта, сельского хозяйства, услуг, рат и других экономически 

важных областях. Таким образом, туризм является социально-

экономическим, нормативным, безопасным и так далее стала основой 

существующей государственной политики. Он полагается на любую 

страну, от которой зависит ее уровень развития. 

Сектор туризма оказывает положительное влияние на экономику 

страны, такую как уровень занятости населения, занятость и 

положительная динамика борьбы с нищетой, что, вероятно, положительно 

скажется на развитии транспорта, сельского хозяйства, услуг и других 

экономически важных областях. Они проводят соответствующие 

маркетинговые исследования. Таким образом, можно организовать 

успешную деятельность без анализа бизнес-среды, рыночной ситуации, 

стратегии конкурентов и без ее анализа. В этой связи особый интерес  
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представляют такие вопросы, как изучение туристического потенциала, 

определение вкуса или потребностей туриста, а также учет требований 

рынка при организации услуг. Другими словами, добиться устойчивого и 

динамичного успеха в бизнесе можно только в любой области, включая 

туризм. 

Ключевые слова: туризм, туристическая деятельность, 

инфраструктуры туризма, предпринимательской деятельности в секторе 

туризма, стратегия развития туризма, финансирование 

предпринимательской деятельности. 

 

Turizmin inkişaf strategiyasının müəyyən olunması üçün əsas şərtlərdən 

biri də ölkədə məhz regional səviyyədə turizmin inkişaf potensialı və  onun 

effektiv istifadə yollarının üzə çıxarılmasıdır. Məlumdur ki, iqtisadiyyatın bir 

sahələrindən biri olan, turizm istənilən regionun iqtisadi sisteminin quruluşunu 

əks etdirir və beş iqtisadi funksiyasının həyata keçirilməsi vasitəsilə ona təsir 

göstərir: əhalinin məşğulluğuna yardım, istehsalat, regionun investisiya 

cəlbediciliyinin və rəqabət qabiliyyətliliyinin yüksəldilməsi, regional gəlirin 

yaradılması. Deyilən bu təsirin gücü beş iqtisadi effekti (turizmin iqtisadi 

funksiyalarının sayına müvafiq olaraq) ehtiva edən qiymətləndirilmə 

göstəricilər sistemi ilə göstərilə bilər. Həmin effektlər regionda həyata keçirilən 

tədbirlərin səmərəliliyini, həmçinin turizmin inkişaf etdirilməsi istiqamətində 

proqram hədəflərinə və vəzifələrə nail olunması dərəcəsini biruzə verəcək. 

Lakin, turizmin inkişaf etdirilməsinin strateji istiqamətlərinin işlənib 

hazırlanması zamanı regional səviyyədə araşdırmaların aparılmasında bir sıra 

problemlərlə qarşılaşılır. Məsələn metodik və metodoloji xarakterli problemlər, 

regionun potensiallarının üzə çıxarılması problemləri və s. Fikrimcə, bu 

problemlərin həlli yollarının daha dəqiq aşkar edilməsi məqsədilə, birinci 

növbədə, bu tədqiqatda istifadə olunan məfhumların təyin edilməsini həyata 

keçirmək əsasdır. Bunlar “turizm potensialı”, “region”, “turizm və rekreasiyya 

zonaları” “turizm” məfhumlarıdır ki, həmin anlayışlar, əslində bütöv regional 

iqtisadi  sistemdə turizmin əsasını formalaşdırır. 

Turizm sferasında  istehlakçılar tərəfindən baş verən  artan tələblər  

sahənin genişləndirilməsi məqsədi ilə bu sahəyə investisiya qoyuluşlarının 

həcmini artır ki, bu da öz növbəsində digər sahələrdə investisiya tələbatların 

artımına gətirib çıxarır. Məsələn, Azərbaycan Respublikası Statistika 

Komitəsinin 2007-2016-cı illər üzrə statistik göstəricilərinə əsasən turizmdə 

əsas kapitala investisiya qoyuluşlarının həcmi 24-25 dəfə artmışdır, eyni 

zamanda bibaşa turizmlə əlaqədar digər sahələrdə investisiya qoyuluşlarının 

həcmi 18 dəfə artmışdır [1, s. 29-31].  

Turizm subyektlərinin dəyişən zövqləri yeni tələbatlarının yardılmasına  
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səbəb olur, bu isə öz növbəsində turizmdə yeni infrastruktur layihələrinin 

təkminləşdirilməsinə təşviqləri artırır. Bu münasibət turizmin birbaşa təsirini 

xarakterizə edir. Eyni zamanda yaranan yeni turizm infrastrukturları regionun, 

ölkənin, ərazinin ümumi  infrastruktur təkminləşdirilməsinə səbəb olur. Hal-

hazırda turizm fəaliyyətinin inkişafı üçün əsas göstəricilər regionun aşağıdakı 

mühütləri  qeyd edirlər [2, s. 53-56]: 

1. Regionun siyasi mühüti. Turizm insan fəaliyyətinin sülhsevər 

istiqamətlərindən biridir. O hərbi əməliyyatlar, ölkədə qeyri-sabit siyasi 

vəziyyət zamanı və bu kimi digər hallarda inkişaf edə bilməz. Çünki turizm 

sektoru inkişaf etmiş regionda belə qeyri sabit siyasi vəziyyətin yaranması, 

bölgəyə xarici turistlərin axınını məhdudlaşdırır. Bu cür halların mövcud 

olduğu ölkələrə  ilk növbədə, turizmin təhlükəsizliyinə təsir edir;  

2. Regionun ekoloji mühütidir ki, bu, ilk olaraq, turizmin nisbi 

“zərərsizliyidir”. İkincisi, ətraf mühitin keyfiyyətinin qorunmasına və turizmin 

fəaliyyət istiqamətlərinin ekoloji sistemə müsbət təsir göstərməsinə  səbəb 

olacaq fəaliyyətinin təşkilinə nail olunmaqdır. Beləliklə, turizm təbii tarazlığı 

pozmur, ekologiyanı tükətmir. Lazım olan istiqamətdə təbii resursları, habelə 

mədəni və tarixi obyektləri istifadə etməklə, turizm nəinki onlara 

zərərsizləşdirmir, əksinə özünü bu obyektlərin qorunub saxlanılmasında (bir 

sıra hallarda isə həmçinin bərpa edilməsində də) maraqlı tərəfə çevirmiş olur;  

3. Regionun iqtisadi mühütidir ki, turizm müəssisəsinin öz müştərilərinə 

turizm məhsulları və turizm xidmətlərini təklif etməsi müəssisələrin gəlirlərini 

təmin etmiş olur. Nəticədə əldə olunmuş gəlirdən işçilər və qulluqçular əmək 

haqqı və digər ödəniş növləri ilə, səhmdarlar (mülkiyyətçilər) mənfəət,  dövlət 

(region) vergilər və yığımlar əldə edir. Bununla yanaşı, turizm istehlak tələbinin 

yeni formasını, daha doğrusu turizmlə əlaqəli başqa sənaye sahələrinin  tələbini 

əmələ gətirir ki, bu da digər sənaye sahələrinin iqtisadi artımını yaratmış olur. 

Eyni zamanda inkişaf etmiş turizm sahəsi regionun büdcəsinə daxil olan pul 

vəsaitlərinin sabitləşməsinə və artmasına səbəb olur. 

4. Regionun sosial-mədəni mühüti isə mədəniyyətlərarası əlaqələr  

hesabına turizm həm yerli əhalinin, həm də turistlərin mədəni səviyyəsinin 

yüksəldilməsinə səbəb olur; yeni iş yerlərinin açılmasına şərait yaradır ki, bu da 

gəlirlərin artmasına və yerli əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsinə, 

mədəniyyətlərarası qarşılıqlı münasibətlərin inkişafına, mədəniyyət abidələrinin 

qorunmasına və mühafizəsinə müsbət təsir göstərir. 

Dinamik inkişaf edən açıq sistem kimi turizm sənayesi  müxtəlif 

amillərin təsirinə məruz qalmağa meyllidir və bu amillərin rolu zamanın hər bir 

anında gücünə, sürətliliyinə və təsir istiqamətinə görə müxtəlif ola bilər. Buna 

görə əsas və həlledici tendensiyaların və amillərin aşkara çıxarılması, uçotu, 

təhlili və təsnifatı turizm sənayesinin formalaşdırılması, fəaliyyət göstərməsi və  
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inkişafı üçün son dərəcə mühüm və əhəmiyyətli vəzifələrdir. Əksər 

tədqiqatçılar turizmi daxili və xarici amillərin təsiri altında qarşılıqlı şəkildə 

fəaliyyət göstərən elementlərdən ibarət regionun iqtisadi və sosial sferasının 

tərkib hissəsi kimi görürlər [5]. Bu elementlerə turistlər, turizmin infrastrukturu, 

regional mühit, turizm təşkilatları və digər struktur törəmələri aid edilir. 

Cəmiyyət, iqtisadiyyat, təbii mühitlə qarşılıqlı fəaliyyətdə turizm adətən iki 

subsistem şəklində ifadə olunur: turizm xidmətlərinin istehlakçıları, yəni turizm 

subyektləri və turizm obyektləri [5, s.570-578].  

Turizm firmasının maliyyə-iqtisadi fəaliyyətinin göstəriciləri 

aşağıdakıları əks etdirir: turizm xidmətlərinin realizasiya həcmini, işçi 

qüvvəsinin istifadə göstəriciləri (əmək məhsuldarlığı, əmək haqqının 

ödənilməsinə sərf olunan xərclərin səviyyəsi), istehsal fondlarının istifadə 

göstəriciləri (fondun faydalı iş əmsalı, dövriyyə vəsaitlərin dövriyyə qabiliyyəti 

və s.), turizm xidmətlərinin maya dəyəri, mənfəət (gəlir), rentabellik, turizm 

firmasının maliyyə vəziyyətinin göstəriciləri (ödəmə qabiliyyəti, likvidlik, 

maliyyə dayanıqlığı, valyuta baxımından özünü doğrultma). [4, s.200-203]. 

Turizm firmalarının fəaliyyətində ümumiləşdirici (son) göstəricilərdən 

biri qismində əldə olunmuş gəlir göstərilə bilər. Qeyd etmək lazımdır ki, turizm 

sahəsində fəaliyyət göstərən firmaların gəlirləri ildən ilə artır. Belə ki, əgər 

2011-ci ildə turizm fəaliyyətindən əldə olunan gəlirlər 17804,7 min manat təşkil 

edirdisə, 2016-cı ildə bu göstərici artıq 34834,2 min manata bərabər olmuşdur 

ki, bu da artımın 2 dəfəyə çatdığını göstərir. Fəaliyyət növləri üzrə mənzərə 

belədir: 

- dövlət müəssisələrində - 1,17 dəfə; 

- özəl müəssisələrdə - 1,68 dəfə; 

- xarici firmalarda –9,9 dəfə; 

- müştərək müəssisələrdə- 21,3 dəfə. 

Bu illərdə turizm firmalarının xərclərində də artım müşahidə 

olunmuşdur. Əgər 2011-ci ildə onlar 16065,6 min manat təşkil edirdisə, 2016-cı 

ildə xərclərin miqdarı 27308,5 min manata çatmışdır, yəni artım təqribən 1,69 

dəfə olmuşdur. Onu da qeyd etmək yerinə düşərdi ki, ayrı-ayrı illərdə turizm 

firmaları zərərlə işləyirdi, bunun səbəbi əldə olunan gəlirlərin sərf edilən 

xərclərdən aşağı olmasıdır. Belə ki, 2011-ci ildə turizm sferasında fəaliyyət 

göstərən firmaların xərcləri əldə etdikləri gəlirlərlə müqayisədə 1,739 min 

manat az idi, o cümlədən özəl firmalarda bu fərq 15937,4 min manat, xarici 

firmalarda isə 2,3 min manat təşkil etmişdir. 2012-ci ildə turizm firmalarının 

gəlirləri xərcləri 2694 min manat məbləğində üstələyirdi, o cümlədən özəl 

firmalarda 346,7 min manatlıq, xarici firmalarda isə 1,1 min manatlıq fərq 

qeydə alınmışdır. 2013-cü ildə də həmçinin turizm firmalarının gəlirləri xərcləri  

üstələyirdi, bu dəfə kəsir 3005,4 min manata bərabər idi, o cümlədən özəl  
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şirkətlər üzrə 471,3 min manatlıq, xarici şirkətlər üzrə isə 1,1 min manatlıq fərq 

qeydə alınmışdır. 

Yalnız 2014-cü ildən başlayaraq 2011-ci ilə qədər turizm sahəsində 

fəaliyyət göstərən firmalar xərcləri üstələyən gəlir əldə etməyə başladı. Belə ki, 

2014-cü ildə turizm firmaları 26031 min manat məbləğində gəlir əldə edə 

bilmişlər ki, bu da xərcləri 322.4 min manat üstələməsi demək idi, 2015-ci ildə 

turizm şirkətlərinin gəlirləri xərclər 5599,6 min manat üstələyirdi, 2016-cı ildə 

bu göstərici 7525,7 min manat məbləğində olmuşdur. Bununla yanaşı, 2014-cü 

ildən başlayaraq 2016-cı ilə qədər bütün turizm firmalarında mülkiyyətin bütün 

növlərinə görə əldə olunan gəlirlər xərcləri üstələyirdi. Bu məlumatlar Cədvəl 

1-də yer alıb. 

 

Cədvəl 1 

Mülkiyyət növləri üzrə səyahət agentlikləri və turoperatorların 

turizm fəaliyyəti üzrə gəlir və xərcləri 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Turizm 

fəaliyyətində

n əldə edilən 

gəlir 

17804.

7 

21597.

1 

24823.

6 

26,031.

0 

35,079.

6 

34 834,

2 

o cümlədən mülkiyyət növləri üzrə:  

dövlət 1513.3 1670.6 1813.6 1,748.2 1,764.2 1 773,1 

xüsusi 
15938.

4 
14594 

17662.

8 

19,011.

6 

27,378.

7 

26 778,

4 

xarici 109.2 157.3 199.1 91.8 770.1 1 083,4 

birgə 243.7 5175.2 5148.1 5,179.4 5,166.6 5 199,3 

Turizm 

fəaliyyəti 

üzrə çəkilən 

xərclər 

16065.

6 

18903.

1 

21818.

2 

25,708.

6 

29,480.

0 

27 308,

5 

O cümlədən mülkiyyət növləri üzrə:  

dövlət 1048.9 1171.9 1207.6 1,203.4 1,202.7 1 205,7 

xüsusi 
14667.

1 

14247.

3 

17191.

5 

20,477.

7 

24,272.

1 

21 769,

7 

xarici 106.9 249.3 198.0 792.5 797.1 1 082,2 

birgə 242.7 3234.6 3221.1 3,235.0 3,208.1 3 250,9 

Qeyd: Cədvəl Azərb. Resp. Dövlət statistika komitəsinin 

məlumatları əsasında tərtib edilmişdir. 
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Azərbaycanda turizmin inkişafı son illərdə artım tendensiyası ilə 

müşayiət olunur. Belə ki, əgər 2012-ci ildə xarici ölkələrdən gəlmiş 

vətəndaşların sayı 2484,1 min nəfər təşkil edirdisə, 2016-cı ildə həmin göstərici 

nisbətən azalaraq 2248,8 min nəfərə çatmışdır ki, bu da 1,1 dəfə azalma 

deməkdir. Giriş turizminin ölkə iqtisadiyyatına təsiri olduqca böyükdür. O, 

ölkəyə xarici valyuta axınını təmin edir və “görünməyən ixrac” qismində çıxış 

etməklə daxili infrastrukturun inkişaf etdirilməsinə və modernləşdirilməsinə, 

əhalinin məşğulluq probleminin həllinə, ölkənin dünya birliyində nüfuzunun 

reputasiyasının yüksəlməsinə səbəb olur. Hər bir turistdən mümkün qədər çox 

valyuta əldə etmək – qəbul edən ölkənin əsas məqsədi məhz bundan ibarətdir. 

Turizm müəssisəsi yerli əmtəə və xidmətləri əldə etdiyi zaman turistlərin pulları 

tam şəkildə regionun iqtisadiyyatına işləməyə başlayır. Həmin əmtəə və 

xidmətlərin satıcıları, turistlərdən pulları əldə edərək, öz işçilərinə əmək haqqı 

ödəyir, onlar isə, öz növbəsində, həmin pulları müxtəlif əmtəələrin alınmasına 

və xidmətlərin ödənilməsinə və s. istiqamətlərdə xərcləyir. Gəldikləri yerdə 

turistlər tərəfindən xərclənmiş pul vəsaitləri zəncirvari reaksiyanın əmələ 

gəlməsinə səbəb olur: xərclər-gəlirlər-xərclər-gəlirlər, yəni turizm əmtəə və 

xidmətlərə olan təkrar tələbin generasiyasına gətirib çıxarır. Bu proses turizmin 

regionun iqtisadiyyatına dolayı təsirin ifadəsidir. Əgər turizmdən əldə olunan 

gəlirin əmsalı ölkə regionu üçün məlumdursa, bu zaman onun iqtisadiyyatına 

turizmin ümumi töhfəsini müəyyənləşdirmək böyük zəhmət tələb etməyəcək. 

Məsələn, əgər məlumdur ki, turistlərin xərcləri 20 milyon dollara bərabərdir, 

onda iqtisadiyyata yatırılan vəsaitlərin məbləği təxminən 45 milyon dollar təşkil 

edəcək. 

Beləliklə, etiraf etmək lazımdır ki, hazırki dövrdə giriş turizminin 

əsasını biznes-turizm təşkil edir, yəni bu gün xarici vətəndaşlar diqqətə layiq 

yerlərlə tanış olmaq yaxud sağlamlıqlarını bərpa etmək məqsədilə deyil, daha 

çox işgüzar və biznes məqsədlərilə bizim ölkəyə təşrif buyururlar. Azərbaycana 

şəxsi məqsədlərlə yollanan vətəndaşlara gəldikdə isə, respublikamıza daxil olan 

insanların ümumi miqdarında onların xüsusi çəkisi 2012-ci ildə 10,9%, 2016-ci 

ildə isə 11,3% təşkil etmişdir. 

Azərbaycana 2016-ci ildə daxil olmuş turistlərin böyük əksəriyyəti hava 

nəqliyyatı vasitəsilə ölkəmizə gəlmişlər və bu nəqliyyat növünün ümumilikdə 

bütün nəqliyyət növləri arasında xüsusi çəkisi 51,8 faizə bərabər olmuşdur, 

ancaq onu da qeyd etmək yerinə düşərdi ki, 2012-ci ildə də hava nəqliyyatının 

xüsusi çəkisi cəmi 38,1% təşkil etmişdir. Bununla yanaşı, avtomobil 

nəqliyyatından istifadə etməklə Azərbaycana daxil olmuş turistlərin xüsusi 

çəkisi 2012-ci ildə qeydə alınmış 35,9% göstəricidən əhəmiyyətli dərəcədə 

aşağı düşərək 2016-ci ildə 31,2-ə bərabər olmuşdur. Bu onunla əlaqədardır ki, 

qeyd etdiyimiz dövr ərzində sərnişin aviadaşımalarında biletlərin qiymətlərində  
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kəskin ucuzlaşma qeydə alınmışdır. 

Bu gün sahənin bütün iştirakçılarının əsas məqsədləri turizm 

xidmətlərində keyfiyyətin artırılmasıdır. Dünyada aktiv səyahət edən bütün 

turistlər xidmətin yüksək standartlarını hədəf alaraq, əhəmiyyətli turist təcrübəsi 

və dünyada təklif olunan turizm məhsullarının seçim alternativlərini toplayıblar. 

Belə olan halda yerli turist təşkilatları təcrübəli, tələbkar istehlakçı kütləsi ilə 

bazar münasibətlərini yaratmaq qənayətinə gəlirlər. Bu məqsədlə turizm 

xidmətinin keyfiyyəti qeyd edilən xüsusiyyətləri tam şəkildə ödəməlidir. Bu 

səbəbdən, bu tələblərə turist xidmətinin müştəri ilə bütün mərhələlərdə alış-

veriş və istehlak prosesi işinin tamamlanmasını, yerləşdirmə vasitələrinin 

rahatlığının səviyyəsi, nəqliyyatın iş cədvəlinə riayət edilməsi və rahatlığı, 

məhsulların və xidmətlərin geniş çeşidli olması, proqramın müxtəlifliyi və 

dolğunluğu, daxil etməklə tam servis xidməti dövrünün mövcudluğu aid edilir. 

Turizm xidmətinin keyfiyyəti anlayışına həmçinin xidmət edən personalın 

nəzakəti, səmimiliyi, mehribanlığı, onların təmizliyi, səxavətliyi və 

qonaqpərvərliyin xüsusi atmosferinin yaradılması bacarığı da aid edilir. Yerli 

sakinlərin də turistlərə qarşı xoş münasibəti, onlara yardım edilməsi, milli 

mənsubluğun  ən yaxşı xüsusiyyətlərini göstərmək cəhdi onlarda xoş təəsürat 

yaradır.  

Müasir dövrümüzdə turizm xidməti keyfiyyətinin ən əhəmiyyətli 

komponentləri rahat, aydın və əlçatan, texniki cəhəddən logistik düşünülmüş 

turist informasiya mühitinin mövcudluğunun var olmasıdır. Buna naviqasiyanın 

bütün sistemli göstəricilərini, (lövhəciklər, siyahılar, oriyentirlər, işarələr,) 

sorğu kitabçasını, turizm xəritələrini, yaddaş dəftərçələrini, informasiya-sorğu 

xidmətlərinin müntəzəm yenilənən informasiyanın əldə edilməsinin 

mümkünlüyünü, səyahətin planlaşdırılma mərhələsində vaxt və vəsaitlərin ən 

kiçik xərclərlə sərf edilməsini aid etmək olar. Xidmətin keyfiyyətinin 

qiymətləndirilməsi hər zaman onun gözlənilən və real xüsusiyyətlərinin 

müqayisəsindən irəli gəlir ki, müqayisənin nəticəsi bir-birini tamamlayırsa, 

xidmətin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi artır. 

Turizm xidmətlərinin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi üçün bu gün ən 

çox istifadə edilən vasitələrdən biri turizm infrastrukturunun obyektlərinin 

təsnifatını təşkil edir. Mehmanxanalar və yerləşdirmə vasitələrinin, 

çimərliklərin, dağ xizək yollarının təsnifat sistemi işlənib hazırlanma 

mərhələsindədir. Lakin bura nəqliyyat kampaniyalarının, muzey xidmətlərinin, 

turoperatorların, ixtisaslaşdırılmış yerləşdirmə vasitələrinin, turist 

marşrutlarının, qidalanma müəssisələrinin təsnifatını daxil edərək, siyahını 

genişləndirmək lazımdır. Mövcud tələblərin birbaşa olaraq dövlət tərəfindən 

nəzarətə götrülməsindənsə, qeyri-hökümət təşkilatlarına həvalə olunmalıdır. 

Təkcə bu cür şərtlərlə bütün sahə müəssisələri üçün xidmətlərini daima  
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təkmilləşdirməyə sövq etməyə maraq yaranmış olar. 

Ölkədə rəqabətin inkişafı və investisiya iqliminin yaxşılaşması 

məsələsinə Azərbaycan  hökuməti böyük əhəmiyyət verir. İqtisadiyyatın ayrı-

ayrı sferasında, o cümlədən turizm sahəsinin maraqlarını əks etdirən: dəmiryol 

nəqliyyatı, energetika, sərnişin aviasiyasında rəqabətin inkişafı üzrə tədbirlər 

paketi, tədbirlər planı (“yol xəritəsi”) hazırlanmışdır. Bu tədbirlər kiçik biznesin 

inkişafını stimullaşdırılmasına, bazarın inhisara alınması tendensiyasını 

məhdudlaşdırılmasına, keyfiyyəti yaxşılaşdırmağa və nəqliyyat xidmətlərinin 

qiymətini azaltmağa yönəldilmişdir. Bu tədbirlər Azərbaycanın turizm 

sektorunun rəqabətə davamlılığının artımının təmin edir. Ölkəmizin turist 

mərkəzlərinə yerli istehlakçılarının cəlb olunması istiqamətində də xüsusi 

tədbirlər həyata keçirmək lazımdır. Belə ki, keçmiş illərdə əsas çimərlik və 

sağlamlaşdırma turizmi daha çox diqqətə çarpırdırsa, onda qarşıda mədəni-idrak 

komponentini və turizmin təbiət istiqamətli növlərini irəli çəkmək 

məqsədəuyğundur. Bu gün bütün turist sahəsinin strateji məsələsi ölkəmiz  və 

vətəndaşlarımız  üçün təhlükəsiz, maraqlı, əlçatan, dəbdə olan turist istiqaməti 

kimi əlverişli obrazının yaradılması və dəstəklənməsi, öz ölkəsini dərk edən 

turistin pozitiv imicinin formalaşmasıdır. 
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Korporativ mədəniyyət motivasiya amili kimi 

Corporate culture as a factor of motivation 

Корпоративная культура как фактор мотивации  

 

 Xülasə: Korporativ mədəniyyət, şirkətin və ya müəssisənin 

əməkdaşlarını yüksək məhsuldarlığına ruhlandırmaq məqsədi daşıyır. Təəssüf 

ki, bir çox korporativ kollektivdə rəhbərlik və işçilər arasında qarşılıqlı təsirlər 

üzrə korporativ mədəniyyət inkişaf etmir. Çox dəfə rəhbər, özünə rəva bilərək, 

onun tabeliyində olan işçiyə qışqıra bilər, mədəniyyətsiz və kobud ifadələr 

istifadə edərək. 

  Korporativ mədəniyyətin dəyərləri formalaşdırılmalı və onlar heyət 

üçün həqiqətən motivasiya edilmiş olacaq. Bizim liderlər korporativ 

mədəniyyət haqqında düşünmürlər və xüsusilə xaricdəki həmkarlarının iş 

təcrübəsi ilə tanış olmurlar və buna görə əməkdaşlar şirkətin missiyasının necə 

formalaşdırıldığını, təşkilatın dəyərlərini və məqsədlərini bilmirlər.  

Açar sözləri: şirkət, korporativ mədəniyyət, müştərilər, korporativ 

mətbuat, həvəsləndirmə, loyallıq, peşəkar, sürətləndirmək, məqsədlər,  

tədbirlər,  rəhbər, müqayisələndirmə, dəstəkləmək, dəyərlər, ənənələr, 

korporativ universitet, ictimai-psixoloji, optimallaşdırma, gərginlik, qabiliyyət, 

təlimlər.  

 

Abstract: The corporate culture is directed to encouraging of employees 

on high overall performance of the company or enterprise. Unfortunately, in 

many corporate collectives, corporate culture doesn't develop owing to bad 

interaction between the management and collective. Very often the  chief is able 

to afford to shout at the subordinate, using to put it mildly, uncivilized 

expressions. Values of corporate culture have to be formulated, and they will be  
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really motivating for personnel. Our chiefs don't think of corporate culture and 

don't get acquainted with experience of works of colleagues by the abroad and 

therefore employees don't know how their company's mission is formulated,  

what are the values and purposes of their organization. 

Keywords: company, corporate culture, clients, corporate press, 

stimulating, loyalty, professionalism, acceleration, purposes, actions, chief,  

comparison, support, values, traditions, corporate university, social and 

psychological, optimization, tension, abilities,  training 

 

Резюме: Корпоративная культура направлена на вдохновение 

сотрудников на высокую эффективность работы компании или 

предприятия. К сожалению, во многих коллективах предприятий 

корпоративная культура не складывается в силу плохого взаимодействия 

между руководством и коллективом. Очень часто руководитель может 

позволить себе накричать на подчиненного, используя, мягко говоря, 

некультурные выражения. Ценности корпоративной культуры должны 

быть сформулированы, и они будут действительно мотивирующими для 

персонала. О корпоративной культуре наши руководители не 

задумываются и тем более не знакомятся с опытом работ своим коллег за 

рубежом и поэтому сотрудники не знают, как сформулирована миссия их 

компании, каковы ценности и цели их организации. 

Ключевые слова: компания, корпоративная культура, клиенты, 

корпоративная пресса, стимулирование, лояльность, профессионализм, 

ускорение, цели, мероприятия, руководитель, сравнение, поддержка, 

ценности, корпоративный университет, социально-психологическая, 

оптимизация, способность, обучение. 

 

 Şirkətin korporativ mədəniyyəti atmosferdə, əməkdaşların qarşılıqlı 

təsirinin xüsusiyyətlərində, onların müştərilərə və partnyorlara münasibəti ilə 

ifadə olunur. Bir qayda olaraq, müvəffəqiyyətli təşkilatlarda korporativ 

mədəniyyət işgüzar münasibətlərində – şirkətin sosial və iqtisadi siyasətini əks 

etdirən və işgüzar münasibətləri tənzimləyən normaların qaydalarının, 

məqsədlərin, dəyərlərin məcmusunda özünü göstərir. 

 Şirkətin işgüzar kredosu (işgüzar kodeks, korporativ din) şirkətin xüsusi 

sənədlərində, korporativ mətbuatda,  korporativ İnternet saytlarında, rəhbərliyin 

və əməkdaşların müşavirə çıxışlarında, elektron məktublarında, həmçinin – 

kitabçalarda, reklam prospektlərində, ofislərin stendlərində, divar qəzetlərinin 

materiallarında, reklam məhsulun və malların üzərindəki firma nişanlarında 

elan edilir. Firmanın işgüzar kodeksi – bu partnyorlar və müştərilər üçün onun  
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aydın və cəlbedici və başqa şirkətlərin arasında seçilən simasıdır. 

 Korporativ mədəniyyətin yaranması, dəstəyi və daxili reklaması şirkətdə 

əməkdaşların yüksək effektiv işləməsi üçün həvəsləndirməyə, onların sadiqliyi,  

loyallığı və etibarlılığının artırılmasına istiqamətləndirir. Şirkətin korporativ 

mədəniyyəti aparıcı dəyərləri və əhəmiyyətli məqsədləri müəyyən edir, 

hansıları ki işçilər öz işində ayırmalı və nəzərə almalıdır. Məsələn, əgər 

korporativ kodeksdə deyilir ki, şirkət öz “məşhur simalarını” yetişdirməyə 

istiqamətləndirir, onda, əlbəttə, belə şüar məhz bu təşkilatda karyeranın inkişaf 

etməsi üçün aktiv və bacarıqlı əməkdaşları motivasiya edilməsi olacaq. 

  Formalaşdırılmış korporativ mədəniyyətin mövcudluğu yeni və gənc 

əməkdaşların peşəkar uyğunlaşmasını əhəmiyyətli dərəcədə sürətləndirir, 

şirkətin istehsal və sosial fəaliyyətinə onların effektiv daxil olunmasına imkan 

yaradır. 

  Korporativ kodeksə aşağıdakılar daxildir: 

• şirkətin aparıcı missiyası və idarəetməsi onun şüarı və sloqanı; 

• təşkilatın fəlsəfə, sosial və ictimai-iqtisadi dəyərləri; 

• şirkətin bəyan edən məqsədlər; 

• korporativ tədbirlər, ənənələr və mərasimlər; 

• rəhbər və işçilər arasında, bölmələrin daxilində olan əməkdaşların 

arasında,  həmçinin şirkətin müştəriləriləri ilə arasında işgüzar 

qarşılıqlı münasibətlərin xüsusiyyətləri;  

• əməkdaşların işgüzar münaqişələrdə davranışın xarakteristikası və 

istiqaməti, onların münaqişələrə münasibəti; 

• şirkətin əməkdaşlarının rəsmi paltara tələbləri. 

  Korporativ mədəniyyətini dəstəkləmək lazımdır. ABŞ-da və 

Yaponiyada qəbul edilmiş korporativ mədəniyyətin tətbiq edilməsi və 

dəstəklənməsi motivasiya metodlarını aşağıdakı göstərmək olar: 

• işə həvəsləndirmək üçün yeni əməkdaşların korporativ uyğunlaşması;  

• korporativ mətbuat vasitələrinin (kitabçalarda və xəbərlərdə korporativ 

dəyərlərin və qaydaların şərh edilməsi) istifadəsi; 

• korporativ şüarlar, dəyərlər və qaydalar sadalanan mətnlərin şirkətin 

stendlərində göstərilməsi; 

• korporativ dəyərlərin, məqsədlərin və qaydaların təyinatı haqqında 

rəhbərliyin müntəzəm çıxışları; 

• hər səhər işdən əvvəl personala “hazırlıq” tədbiri – himnlərin oxuması, 

işin məqsədlərini qısa izah etməklə aparıcı əməkdaşların çıxışı; 
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• işçilər tərəfindən yaxşı mənimsənilməsi üçün korporativ mədəniyyətin 

dəyərlərinin, məqsədlərinin və  prinsiplərinin müntəzəm təkrar 

edilməsi. 

  Hal-hazırda inkişaf etmiş dövlətlərin şirkətlərində motivasiya edilmiş 

aşağıdakı korporativ tədbirlər, ənənələr və mərasimlər mövcuddur: 

• korporativ himnin oxuması; 

• şirkətin ofisində ümumi bayramların təşkili, restorana və ya şəhərkənarı 

pansionata getmək; 

• korporativ bayramın – şirkətin ad gününü təşkil edilməsi;  

• ilin fəsillərilə bağlı bayramlar; 

• birgə səfərlərə getmək və turizm səyahəti; 

• idman tədbirləri (futbol, basketbol, paraşüt idmanı, avtoidman, hovuz və 

s.); 

• maraqlı məşğuliyyətə (hobbi) malik olan əməkdaşların video çəkilişi 

(Bryansk ət kombinatı); 

• boş vaxtlarda müxtəlif müştərək fəaliyyəti (ovçuluq, boulinq və s.); 

• xüsusi korporativ ənənələr (məsələn, konsertlər, səhnədə rəhbərliyin 

çıxışı,  rəqslər, mini-tamaşaların göstərilməsi və s.). 

 Effektiv motivasiya edilmiş və birləşdirilmiş korporativ tədbirləri kimi 

müxtəlif istiqamət üzrə təlimləri (treninqləri) göstərmək olar: 

• korporativ universitetin təşkili – onun daxilində daimi təlim seminarları 

və təlimlər, hansıları ki, dəvət edilmiş müəllimlər və məşqçilər, 

həmçinin şirkətin ərazisində təşkilatın əməkdaşları;  

• biznes-təlimlər müəyyən müntəzəmliyi ilə pansionatlarda keçirilməsi 

(məsələn, bir təlim birinci rübdə) və əməkdaşların peşəkarlığının 

artırılmasına  və onlarda “ümumi dilin” və işdə ümumi yanaşmaların 

işlədilməsinə  istiqamətləndirilməsi; 

• iştirakçıların ümumi ünsiyyətli və emosional təcrübəsinin yaradılmasına, 

həmçinin daxili rəqabətin azaldılmasına, mübahisə səviyyəsinin 

azalmasına və şirkətdə ictimai-psixoloji atmosferin 

optimallaşdırılmasına yönəldilmiş təlimlər komanda yaradılması üzrə;  

• işçilərin peşəkar gərginliyini azaltmaq və onların iş qabiliyyətini 

artırmaq  məqsədilə antistressli təlimlər. 
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Milli institusional sistemin fəaliyyətinin maliyyə sabitliyinə təsiri 

xüsusiyyətləri 

 

The peculiarities of the influence of the activity of the national 

institutional system on financial stabilization 

 

Особенности влияния деятельности национальной 

институциональной системы на финансовую стабилизацию 

 

Xülasə: Milli institusional sistemin quruculuğu sahəsində dünya 

təcrübəsi göstərir ki, makro səviyyədə sabitləşdirməyə nail olmaq üçün milli 

iqtisadiyyatın xarakterinə uyğun iqtisadi inkişaf modeli seçilməlidir. Belə 

şəraitdə əsas diqqət, tətbiq olunan inkişaf modelinin sosial yönümə nə dərəcədə 

uyğun gəlməsinə, bu modelin makroiqtisadi sabitləşməyə təminat verəcəyi 

məsələlərinə verilir. Respublikamızda milli iqtisadiyyatın inkişafının hazırki 

mərhələsində maliyyə sahəsindəki qeyri-sabitliklər və bunları doğuran 

səbəblərin obyektiv və subyektiv amillər baxımından tədqiqi göstərdi ki, 

Azərbaycanın məhz özünə məxsus sabitləşmə proqramı olmalıdır. 

Məqalədə milli iqtisadiyyatın institusional sisteminin maliyyə 

sabitliyinin təmin olunmasına təsiri aspektlərinə geniş yer verilmişdir və bu 

aspektdən tədqiqat prosesində ölkədə maliyyə sabitliyinin təmin olunmasına 

dair təklif və tövsiyyələr irəli sürülmüşdür. 

 Açar sözlər: maliyyə sabitliyi, tənzimləyici institutlar, sabitləşmə 

proqramları, maliyyə qeyri-sabitliyi göstəriciləri, maliyyə sistemi, sistem 

əhəmiyyətli banklar və s. 

 

Abstract: The world practice in the sphere of building a national 

institutional system shows that in order to achieve macroeconomic stabilization, 

a model of economic development corresponding to the nature of the national 

economy should be chosen. In such conditions, the main attention is paid to the 

compatibility of the introduced model of social development, to what extent this 

model guarantees macroeconomic stability. The study of instabilities in the 

financial sphere at the present stage of development of the national economy in  
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the Republic and the reasons for their emergence from the point of view of 

objective and subjective factors showed that Azerbaijan should have its own 

specific stabilization program. 

In the article, special attention is paid to the aspects of the influence of 

the institutional system of the national economy on the provision of financial 

stabilization, and in this aspect proposals and recommendations on ensuring 

financial stability in the country are put forward. 

Keywords: financial stability, regulatory institutions, stabilization 

programs, financial instability indicators, financial system, systemically 

important banks, etc. 

 

Резюме: Мировая практика в сфере построения национальной 

институциональной системы показывает, что для достижения 

макроэкономической стабилизации должна быть выбрана модель 

экономического развития, соответствующая характеру национальной 

экономики. В таких условиях основное внимание уделяется вопросам 

соответствия внедряемой модели развития социальной направленности,  

насколько данная модель гарантирует макроэкономическую стабильность.  

Исследование нестабильностей в финансовой сфере на настоящем этапе 

развития национальной экономики в Республике и причин их 

возникновения с точки зрения объективных и субъективных факторов, 

показало, что Азербайджан должен обладать своей специфической 

стабилизационной программой. 

В статье, уделяется особое внимание аспектам влияния 

институциональной системы национальной экономики на обеспечение 

финансовой стабилизации и в этом аспекте выдвинуты предложения и 

рекомендации по обеспечению финансовой стабильности в стране. 

Ключевые слова: финансовая стабильность, регулирующие 

институты, стабилизационные программы, показатели финансовой 

нестабильности, финансовая система, системно значимые банки и т.д. 

 

XX əsrin sonunda dünyanın 30-a yaxın ölkəsi iqtisadi sistemlərin, 

bütövlükdə institusional sistemlərinin transformasiya prosesinə daxil oldu. Belə 

ölkələrdən biri də Azərbaycandır.  

Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi institusional sisteminin quruculuğu prosesi 

istər-istəməz yeni iqtisadi siyasətə əsaslanan strategiyanın hazırlanmasını və 

tətbiq olunmasını tələb edir. Son dövrlərdə institusional sistemin quruculuğu 

sahəsində dünya təcrübəsi göstərir ki, makro səviyyədə sabitləşdirməyə nail  
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olmaq üçün milli iqtisadiyyatın xarakterinə uyğun iqtisadi inkişaf modeli 

seçilir. Belə şəraitdə əsas diqqət, tətbiq olunan inkişaf modelinin sosial yönümə 

nə dərəcədə uyğun gəlməsinə verilir. Eyni zamanda belə inkişaf modelinin 

makroiqtisadi sabitləşməyə təminat verəcəyi də ön plana çəkilir. 

Respublikamızda milli iqtisadiyyatın inkişafının hazırki mərhələsində 

maliyyə sahəsindəki qeyri-sabitliklər və bunları doğura biləcək səbəblərin 

obyektiv və subyektiv amillər baxımından tədqiqi göstərdi ki, Azərbaycanın 

məhz özünə məxsus sabitləşmə proqramı olmalıdır. Bazar iqtisadiyyatının 

konkret inkişaf mərhələsinə uyğun makroiqtisadi sabitləşmənin mərhələli 

proqramı olmalıdır. Həyata keçirilən iqtisadi islahatlar, böhrandan çıxmaq üçün 

aparılan makromaliyyə sabitliyinin təmin olunması üzrə tədbirlər iqtisadi 

sabitləşməyə imkan verir. 

Maliyyə sabitliyinin institusional aspektdən tədqiqi öncəliklə mahiyyət 

etibarı ilə “institusional iqtisadi nəzəriyyənin” predmetini təşkil edən “institut” 

anlayışına aydınlıq gətirməyi tələb edir. 

İnstitut anlayışı özündə cəmiyyətin ayrı-ayrı fərdlərini, davranışlarını 

müəyyən bir formada icra etməyə sövq edən xarici məcburetmə 

mexanizmlərinə malik formal və qeyri-formal qaydaların məcmusunu ehtiva 

edir. Mövcud iqtisadi ədəbiyyatlarda institut anlayışı geniş mənada əsasən qeyd 

olunan təriflə xarakterizə olunur. Lakin bu anlayışla bağlı nəzəriyyədə nisbətən 

fərqli təriflərə də, rast gəlinir. Nümünə kimi 1993-cü ildə iqtisadiyyat üzrə 

Nobel mükafatı laureatı olan Duqlas Nortun yanaşmasına nəzər salaq. D.Nort 

institut anlayışını cəmiyyət tərəfindən insanlar arasında müntəzəm olaraq 

təkrarlanan qarşılıqlı fəaliyyətləri strukturlaşdırmaq məqsədi ilə müəyyən edilən 

məhdudiyyətlər olaraq səciyyələndirir. Daha dəqiq desək, o institutları 

insanların qarşılıqlı fəaliyyətlərini strukturlaşdırmaq məqsədi ilə elə insanların 

özləri tərəfindən yaradılmış məhdudlaşdırıcı çərçivələr olaraq görür. İnstitut 

anlayışının qəbul olunan ümumi tərifində qeyd olunduğu kimi Nortda həmin 

məhdudiyyətləri formal və qeyri-formal olaraq təsnifləşdirir (əvvəlki tərifdə 

məhdudiyyətlər yerinə qaydalar ifadəsi işlədilir, lakin qaydalar özü də 

məhdudiyyətlərin bir növüdür) və normativ hüquqi aktları, digər qayda və 

qanunları formal məhdudiyyətlər sırasına, fərdlərin şəxsi davranış kodekslərini, 

sosial normaları isə qeyri-formal məhdudiyətlər sırasına aid edir. D.Norta görə 

formal məhdudiyyətlər, qeyri-formal məhdudiyyətlər və bu məhdudiyyətlərin 

tətbiqi üçün məcburetmə mexanizmləri cəm halda institutları təşkil edir. Qeyd 

edək ki, burada qeyd olunan “məcburetmə mexanizmləri” qəbul olunmuş 

ümumi tərifdəki “xarici məcburetmə mexanizmi” anlayışı ilə eynilik təşkil edir 

[1, s.49]. Xarici məcburetmə mexanizm dedikdə formal və qeyri-formal  
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qaydaların məcburi icrası üçün insanlar tərəfindən süni şəkildə yaradılan 

mexanizmlər başa düşülür. 

        Xarici məcburetmə mexanizmləri bəzən təbii məcburetmə mexanizmləri 

ilə eyniləşdirilir. Buna səbəb isə bir çox hallarda təbii məcburetmə 

mexanizmlərinin (bundan sonra t.m.m) də xarici məcburetmə mexanizmlərinin 

(bundan sonra x.m.m) tətbiqi ilə oxşar nəticələrə gətirib çıxarmasıdır. Lakin 

formal və qeyri-formal qayda və qanunlar o zaman institut hesab olunur ki, o 

icra olunması üçün insanlar tərəfindən yaradılmış xarici təsir mexanizmlərinə 

malik olur [1, s.50]. 

 Qeyd olunmuş xarici cəzalandırma, məcburetmə mexanizmlərinə malik 

olan qayda və qanunların məcmusunu özündə əks etdirən institutlar zaminlərin 

xarakterinə görə müxtəlif cür təsnifləşdirilir. 

Zamin və ya qaydaya zamin - müvafiq institut çərçivəsində müəyyən 

edilmiş qaydaları pozan adresata görə sanksiyalar tətbiq edən subyektdir. 

Burada adresat qaydaların aid olduğu subyektdir. [1, s. 48] 

İndi isə zaminlərin xarakterinə görə formal və qeyri-formal olaraq 

təsnifatlandırılan institutların mahiyyətinə aydınlıq gətirək. Adresatların təyin 

olunmuş müvafiq qaydaların icrasına məcbur edilməsi yalnız  zaminin həyata 

keçirdiyi ixtisaslaşdırılmış fəaliyyətdirsə bu institut formal institut hesab 

olunur. 

Qeyri-formal institutlarda isə formal institutlarda yalnız zaminlərin 

ixtisaslaşdırılmış fəaliyyətinə aid olan funksiyaları, qaydanın icrasının məcburi 

olduğunu düşünən istənilən fərd həyata keçirə bilər [1, s. 60]. 

Məsələn dövlət tərəfindən qəbul edilmiş normativ hüquqi aktlar, 

müəssisənin nizamnamə kapitalı ona görə formal institutlardır ki, onlara əməl 

olunmasına ixtisaslaşdırılmış təşkilatlar, ixtisaslaşdırılmış hüquq mühafizə 

orqanları nəzarət edir. İnstitutların formal və qeyri-formal olaraq 

təsnifatlandırılmasının önəmi nədən ibarətdir? Bu cür təsnifatlandırmanın 

vacibliyi onların funksiyalarını icra edərkən malik olduqları müqayisəli 

üstünlüklərin mövcudluğundan irəli gəlir. Formal institutlar öz fəaliyyətlərində 

ixtisaslaşdırılmış zaminlərin olmasına əsaslanır ki, bu da öz bərabərində 

zaminlərin saxlanması məsrəflərini yaradır. İxtisaslaşdırılmış zaminlərlə bağlı 

digər bir problem isə bu zaminlərin pozuntuları aşkar etmək üçün nəzarət 

imkanlarının məhdudluğudur. Bu məhdudluq qaydanı icra etməli olan 

adresatların sayca çoxluğu ilə əlaqədardır. Məhz bu səbəblərdən formal 

institutlarla yanaşı qeyri-formal institutların mövcudluğuna da ehtiyac yaranır. 

Qeyri-formal qaydalar formal qaydaların icrasının dəstəklənməsi baxımından da 

önəmli rola malikdir [1, s. 63]. 

İndi isə maliyyə sabitliyinin təmin olunmasının institusional mühitini 

nəzərdən keçirək. 
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İnstitusional mühit – fərdlərin davranış çərçivələrini müəyyən edən 

başlıca sosial, siyasi, hüquqi və iqtisadi qaydaların toplusudur [1, s. 64]. 

Göründüyü kimi institusional mühit anlayışı çoxşaxəli məsələləri əhatə 

edir. Lakin,tədqiqat mövzumuzun mahiyyətində dolayı, maliyyə sabitliyinin 

iqtisadi institusional mühitini aydınlaşdırmağa fokuslanmağımız daha məqsədə 

uyğun olacaqdır. 

Birbaşa olaraq iqtisadi agentlərin təsərrüfat fəaliyyətinin təşkili 

formalarını müəyyən edən iqtisadi institutların toplusu müvafiq məsələnin 

iqtisadi institusional mühitini təşkil edir [1, s. 66]. 

İqtisadi institusional mühiti formalaşdıran qaydalara ölkələrarası iqtisadi 

münasibətləri tənzimləyən beynəlxalq iqtisadi sazişlər, konvensiyalar, həmçinin 

dövlətlə iqtisadi agentlərin və iqtisadi agentlərin öz aralarındakı iqtisadi 

münasibətləri nizamlayan qanunlar, mülkiyyət hüquqları və digər formal 

institutlar aiddir. Qeyri-formal iqtisadi institutlara isə iqtisadi agentlərin öz 

təsərrüfat fəaliyyətlərini həyata keçirərkən əməl etdikləri müxtəlif işgüzar 

qaydalar daxildir [1, s. 67]. 

Maliyyə sabitliyinin təmin olunmasında iqtisadi institutların rolundan 

bəhs edərkən, əsasən formal iqtisadi institutlara nəzər salmaq daha böyük 

əhəmiyyət kəsb edir. Çünki dayanıqlı maliyyə sisteminin mövcudluğu, 

uzunmüddətli maliyyə sabitliyinin təmin olunması dövlət səviyyəsində 

nəzarətdə saxlanılan və makroiqtisadi prioritet hesab olunan məslələrdəndir. 

Dövlətin fəaliyyəti isə formal institusional mexanizmlərə əsaslanır. Maliyyə 

sabitliyinin təmin olunmasında qeyri-formal institutların və institut hesab 

olunmayan təbii məcburetmə mexanizmlərinə malik qaydaların, fərdlərin 

iqtisadi davranışlarının araşdırılmasına geniş yer verilməsi bu baxımdan 

əhəmiyyət kəsb etmir, lakin maliyyə sabitliyinin təmin olunmasına təsir etmə 

güclərindən və bəzi hallarda formal institutların tətbiqində problem yaradaraq 

maliyyə sabitliyinə nail olunmasına mənfi təsir göstərdiklərindən tədqiqat 

işində  onlar haqqında da qısa olaraq bəhs edilmişdir. 

Maliyyə sabitliyinin təmin olunmasının iqtisadi institusional 

aspektlərinin aydınlaşdırılması üçün bu institutların maliyyə sabitliyinə nail 

olunmasındakı rolları baxımından şərti olaraq təsnifatlandırılması faydalı 

olacaqdır. Bu təsnifatlandırmaya ilkin olaraq araşdırmanın predmeti olan 

iqtisadi institutların formal və qeyri –formal olaraq təsnifatlandırılması ilə 

başlaya bilərik. 

Maliyyə sabitliyinin təmin olunması üçün təyin olunmuş tədbirlər 

planının məcburi formada icrasına, ixtisaslaşdırılmış zaminlərin nəzarət etdiyi 

institutlar maliyyə sabitliyinin təmin olunmasının formal iqtisadi institutlarıdır.  
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Ölkəmiz üçün bu cür zaminlərə misal olaraq Azərbaycan Respublikası 

Mərkəzi Bankını, Maliyyə Sabitliyi Şurasını, Maliyyə Bazarlarına Nəzarət 

Palatasını, Maliyyə Nazirliyini və Əmanətlərin Sığortalanması Fondunu 

göstərmək olar.  

Formal dövlət iqtisadi institutlarının zaminləri maliyyə sabitliyinin 

təmin olunmasında piramidanın ən üst səviyyəsində yer alır. Bu mənada ölkənin 

bank, sığorta sisteminə daxil olan maliyyə institutları, maliyyə bazarlarının 

ixtisaslaşmış fəaliyyətlə məşğul olan iştirakçıları formal dövlət iqtisadi 

institutlarının adresatları hesab olunur. 

Formal iqtisadi institutlar maliyyə sabitliyinin təmin olunmasında 

formalaşdırılmış xarici məcburetmə mexanizmlərinə və hüquqi, iqtisadi 

müdaxilə alətlərinə malik olan və sabitliyin təmin olunmasında bir-başa olaraq 

iştirak edən institutlardır. 

İndi isə maliyyə sabitliyinin təmin olunmasın qeyri-formal iqtisadi insti-

tutların və fərdlərin iqtisadi davranışlarının təsirinə qısa olaraq nəzər salaq. 

Maliyyə sabitliyinin təmin olunmasında qeyri-formal iqtisadi 

institutların rolu barədə yazmazdan əvvəl, kiçik bir xatırlatma edək: “Qeyri-

formal iqtisadi institutlara iqtisadi agentlərin öz təsərrüfat fəaliyyətlərini həyata 

keçirərkən əməl etdikləri müxtəlif işgüzar qaydalar daxildir”. 

Digər bir tərəfdən biz mövcud qayda və qanunların institut hesab 

edilməsi üçün onların mütləq şəkildə xarici məcburetmə mexanizmlərinə malik 

olmalarını vurğulamışdıq və nümunə ikidə insanları müəyyən iqtisadi 

davranışları səbəbindən riayət olunmalı qaydaların institut hesab edilmədiyini 

də qeyd etmişdik. 

Araşdırma işinin bu başlığında maliyyə sabitliyinin təmin olunmasında 

qeyri-formal iqtisadi institutların və ev təsərrüfatlarının, fərdlərin iqtisadi 

davranışlarının təsirini paralel olaraq nəzərdə keçircəyik. Çünki, hər ikisi 

maliyyə sabitliyinin təmin olunmasına “dolayı” yolla təsir göstərirlər. 

İctimai-sosial məsələlər istisna olmaqla digər məsələlər, həmçinin 

makroiqtisadi səviyyədə prioritet hesab olunan hədəflərin reallaşması üçün 

qoyulan qayda və qanunların icrası əgər fərdlərin şəxsi maraqları ilə kəsişmirsə 

onda onlar bu institutların icrasında zaminlik funksiyası yerinə yetirmirlər. Bu 

baxımdan iqtisadi agentlər, ev təsərrüfatları maliyyə sabitliyi təmin olunsun 

deyə konkret bir addım atmırlar. Lakin, onların iqtisadi fəaliyyətləri nəticəsində 

atdıqları addımlar maliyyə sabitliyinin təmin olunması baxımından mənfi və 

müsbət nəticələrə səbəb ola bilər.  

Bundan əlavə, iqtisadi agentlərin maliyyə sistemində baş verən kiçik vo-

latilliklərdə belə psixoloji gərginliklə mövcud vəziyyəti düzgün 

qiymətləndirmədən verdikləri qeyri-rasional qərarlar maliyyə sistemində qeyri-

sabitliyə səbəb olur. Məsələn belə hallarda ev təsərrüfatlarının öz maliyyə  
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vəsaitlərini banklardan, maliyyə institutlarından kənarlaşdırmasına tez-tez rast 

gəlinir.  

Maliyyə sabitliyini institusional aspektdən tədqiqinin nəzəri –metodloji 

əsası ilə tanış olduqdan sonra növbə maliyyə sabitliyinin bu istiqamətdə təhlili 

metodologiyasının aydınlaşdırılmasındadır. Maliyyə sabitliyinin təhlili 

metodologiyasına gəldikdə isə qeyd etmək lazımdır ki, maliyyə sabitliyinin 

öyrənilməsi zamanı dialektik metoddan və fərdi paradoksdal yanaşmadan 

istifadə olunmasını daha məqsədəuyğun hesab edirik. Belə ki, dialektik metod 

hər bir hadisə və prosesi inkişafda və qarşılıqlı əlaqədə öyrənir. Milli 

iqtisadiyyatın institusional tənzimlənməsi sistemini təşkil edən institutların 

qarşılıqlı əlaqəsini, formalaşması və inkişafı, fəaliyyət xüsusiyyətlərinin üzə 

çixarılmasında bu metodların tətbiqi daha səmərəlidir.  

 Maliyyə sisteminin institusional aspektdən təmin olunması üçün onun 

güclü və həssas tərəflərinin qiymətləndirilməsi və monitorinqi və analoji olaraq 

maliyyə sabitliyinin vəziyyətinin təhlili və fəaliyyət səmərəliliyinin 

qiymətləndirilməsi makroprudensial təhlil metodologiyası əsasında aparılır. 

Makroprudensial siyasət sistem risklərinin minimallaşdırılması üzrə 

preventiv tədbirlər kompleksi olmaqla maliyyə sisteminin ümumi sabitliyinin 

qiymətləndirilməsini əhatə edir. Preventiv tədbirlər potensial risklərin müəyyən 

olunması və itkilərin qarşısının alınması istiqamətində həyata keçirilən 

qabaqlayıcı tədbirlərdir. Makroprudensial siyasət çərçivəsində bank sisteminin 

üzləşdiyi risklərin təhlili və qiymətləndirilməsi həyata keçirilir, onların 

makroiqtisadi nəticələri müəyyən edilir. Bu siyasətə alternativ siyasət isə 

mikroprudensial siyasətdir. Mikroprudensial siyasət ayrı-ayrı bankların və ya 

bank portfellərinin mikro səviyyədə qiymətləndirilməsinə imkan verir. Makro 

və mikroprudensial siyasətin birlikdə istifadəsi bütövlükdə milli iqtisadi 

sistemdə sistem risklərinin tənzimlənməsinə, böhranın qarşısının alınmasına və 

nəhayətində maliyyə sabitliyinin qorunmasına xidmət edir.  

Maliyyə sabitliyinin qorunması, maliyyə sisteminin dayanıqlılığı üçün 

təhlükə yarada biləcək sistem risklərinin müəyyənləşdirilməsi baxımından 

makroprudensial təhlil metodologiyası ilə daha təfsilatlı tanışlığa ehtiyac var.  

Makroprudensial siyasət çərçivəsi ilk dəfə 1970-ci ildə Beynəlxalq 

Hesablaşmalar Bankının (BHB) təşəbbüsü ilə qurulmuşdur, 2000-ci ilin 

əvvəllərində isə BHB tərəfindən maliyyə idarəetməsi və nəzarətinin həyata 

keçirilməsi məqsədi ilə bu siyasət çərçivəsindən istifadə edilməsi tövsiyyə 

olunmuşdur. Bu tövsiyyələrdə həmçinin maliyyə sabitliyinin qorunmasında 

makroprudensial siyasətin əhəmiyyətli rola malik olması qeyd olunmuşdur. 

2000-ci ildən başlayaraq bir sıra inkişaf etmiş ölkələrin mərkəzi bankları  
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tərəfindən maliyyə sabitliyi məsələsi gündəmə gətirilsə də maliyyə sabitliyinin 

təhlili üçün nəzəri çərçivənin müəyyən olunması məqsədilə konsensus əldə 

edilməmişdir. Maliyyə sabitliyi və makroprudensial siyasətin çərçivəsinin 

müəyyən olunması məsələsi 2008-ci il qlobal maliyyə böhranından sonra 

yenidən gündəmə gəldi. Qlobal böhrandan sonra makroprudensial siyasətlə 

bağlı bir çox tədqiqat işləri aparılmışdır: Borio(2009), Clement (2010), 

Shirakawa(2009), Nijathaworn(2009), Tumpel-Gugerell(2009), Brouwer(2010) 

və s. 

Makroprudensial siyasətin əsaslarının müəyyən olunması istiqamətində 

konsultativ “Otuzluq qrupu”-nun 2010-cu ilin oktyabr ayında makroprudensial 

siyasət üzrə qısa tövsiyyələrinin nəşr olunduğu sənəd xüsusi əhəmiyyət kəsb 

edir. Bu sənəddə siyasətin dörd əsas xarekteristikası qeyd olunmuşdur: maliyyə 

sabitliyinin davamlılıq məsuliyyəti, sistem risklərinin azaldılması, xüsusi 

alətlərdən istifadə və hökumətin makroiqtisadi siyasətini həyata keçirən idarələr 

arasında koordinasiyanın qurulması. 

Makroprudensial siyasətin əsas analitik üsullarına aşağıdakılar aid edilir:  

• maliyyə dayanıqlığı göstəricilərinin monitorinqi; 

• erkən xəbərdarlıq sistemi (indikatorlar əsasında böhran haqqında 

öncədən siqnal verə bilən); 

• banklarin stress-testləşdirilməsi (verilmiş makroiqtisadi 

ssenarilər əsasında). 

Makroprudensial siyasətin maliyyə sabitliyinin təmin olunması və 

sistem risklərinin aşkara çıxarılması məqsədilə istifadəsinin effektivliyi ilə bağlı 

müsbət rəylərlə yanaşı, bəzi ziddiyyətli fikirlər də, mövcuddur. 

Makroprudensial prizmadan maliyyə sabitliyinin pozulması zamanı portfelini 

yüksək səviyyədə diversifikasiya edən ayrı-ayrı maliyyə təşkilatlarında 

dayanıqlı vəziyyət müşahidə edilir. Belə ki, sistem daxilində ayrı-ayrı banklar 

maliyyə dayanıqlığı problemi ilə üzləşsə də, makroprudensial idarəetmə 

çərçivəsindən istifadə nəticəsində ümumilikdə maliyyə sisteminin vəziyyəti 

yaxşı görünə bilər. Məhz bu məsələ makroprudensial idarəetmə çərçivəsinin 

effektivliyini müəyyən qədər şüphə altına qoyaraq ,maliyyə sisteminin vəziy-

yətinin təhlilində və maliyyə sabitliyinin qiymətləndirilməsində mikro və 

makroprudensial təhlil metodologiyasından qarşılıqlı istifadənin daha effektiv 

nəticə verəcəyi qənaətinə əsas verir. 

Bu aspektdə, maliyyə sisteminin dayanıqlılığının qiymətləndirilməsi 

sahəsində beynəlxalq təcrübədə istifadə olunan göstərcilərin nəzərdən 

keçirilməsi zəruridir. 

Qeyd edək ki, maliyyə sabitliyinin xarakterizə edilməsi bağlı 

çətinliklərdən biri olaraq, sabitliyin ölçülməsi üçün vahid bir iqtisadi parametr  
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müəyyən olunmamışdır. Buna baxmayaraq bu sahədə aparılan tədqiqatlar 

nəticəsində sistemin sabitliyini, onun fəaliyyətinin səmərəliliyini 

qiymətləndirmək üçün müəyyən analiz metodologiyası işlənib hazırlanmışdır. 

Lakin, maliyyə sisteminin sabitliyini qiymətləndirmək üşün daha detallı 

göstəricilər sisteminə ehtiyac vardır. Məhz bu səbəbdən, maliyyə sisteminin 

qeyri-sabitlik halında olmasının aşkarlanması üçün bir çox göstəricilər 

müəyyənləşdirilmişdir. Bu göstəricilərə ümumi olaraq nəzər yetirmək üçün 

Davisin (1999) bu mövzu ilə əlaqədar işləyib hazırladığı göstəricilər qrupuna 

nəzər yetirmək faydalı olacaqdır. Maliyyə-qeyri sabitliyini əks etdirən 

göstəricilər müəyyən meyyarlara əsasən təsnifatlandırılır. Bu meyyarlar 

maliyyə resurslarının hərəkəti göstəriciləri, aktivlərin qiyməti, monetar, bank 

sektoru, ekzogen, makroiqtisadi və keyfiyyət göstəriciləridir.  

Bunların arasında ilk göstərici maliyyə resurslarının hərəkəti 

göstəricisidir. Bu başlıq altında ev təsərrüfatlarının, firmaların borc səviyyəsi ilə 

bağlı məlumatlar cəmlənmişdir. İkinci təsnifat göstəricisi isə aktivlərinin 

qiymətləridir. Bu başlıqda maliyyə bazarlarındakı aktivlərin qiymətinə dair 

göstəricilər əks olunur. Üçüncü təsnifat meyyarı isə monetar göstəriclərdir. 

Burada pul kütləsinin böyük həcmdə artmasının, inflyasiya və ÜDM-ə təsiri 

baxımından əhəmiyyətli olub-olmaması ilə əlaqədar analizlər əks olunur. 

Dördüncü meyyar bank sektoru və maliyyə sisteminin strukturudur. Burada 

bank sektorunun və digər maliyyə vasitəçilərinin dayanıqlılığı ilə əlaqədar 

göstəricilər əks etdirilmişdir. Beşinci göstərici qrupu isə keyfiyyət 

göstəricilərdir, bu başlıq altında maliyyə sisteminə müdaxilələrinin 

yumşaldılması və texnoloji dəyişiklikləri əks etdirən göstərcilər cəmlənmişdir.  

Altıncı meyyar isə ekzogen maliyyə göstəriciləridir. Bu başlıq altında 

cari hesab gəlirləri, valyuta ehtiyatları, xarici valyuta ilə müəyyənləşmiş bank 

borclarının səviyyəsi göstəriciləri cəmlənmişdir. Təsnifatın sonuncu meyyarı isə 

makroiqtisadi göstəricilərdir. Bu başlıqda milli və regional səviyyədə iqtisadi 

böyümə, investisiya qoyuluşlarının səviyyəsi haqqında məlumatlar əks 

etdirilmişdir. Sadalanan başlıqlar altında nəzərdən keçirilən göstəricilər maliyyə 

sisteminin hər bir elementi ilə bağlı yarana biləcək potensial qeyri-sabitlik 

risklərini daha yaxşı nəzərdən keçirməyə imkan verir. Ümumilikdə maliyyə 

qeyri-sabitliyinin öncədən müəyyən edilməsi baxımından ilk və sonrakı şoklar 

müəyyən edilməlidir.  

Maliyyə sabitliyinin təmin olunması istiqamətində beynəlxalq təcrübə 

və milli institusional mexanizmin fəaliyyəti barədə tanış olduğumuz məlumatlar 

imkan verir ki, müəyyən müqayisələr apararaq maliyyə sabiliyinin təmin 

olunması və milli institusional mexanizmin bu sahədə rolunun gücləndirilməsi  
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ilə bağlı müəyyən təkliflər verək.  

Maliyyə sisteminin xarici şoklara qarşı dayanıqlılığının artırlması istiqa-

mətində tədbirlərin təcili olaraq həyata keçirilməsi institusional qurumlar 

arasında koordinasiyanın effektiv təşkilindən və maliyyə vəsaitlərinin cəlbindən 

yüksək səviyyədə asılıdır. Ölkəmizdə maliyyə sisteminin sağlamlaşdırılması 

istiqamətində həyata keçirilməsi planlaşdırılan islahatların maliyyələşdirmə 

mexanizmləri aşağıdakı qaydada müəyyən olunmuşdur: 

- Beynəlxalq təşkilatların və xarici dövlətlərin kreditləri, maliyyə 

yardımları 

- Büdcədənkənar fondlar 

- Dövlət büdcəsi 

- Mərkəzi Bankın vəsaitləri 

- Qiymətli kağızlar bazarı 

- Birbaşa xarici investisiyalar 

- Yerli büdcələr 

- Ölkə bank sisteminin kreditləşməsi 

- Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun və digər dövlət kredit və 

investisiya təşkilatlarının vəsaitləri 

- Mülkiyyət formasından asılı olmayaraq yerli idarə, müəssisə və 

təşkilatların vəsaitləri 

- Qanunvericiliklə qadağan olunmayan digər mənbələr 

 Sağlamlaşdırlma tədbirlərinin sadalanan maliyyələşdirmə mənbələri 

ilə həyata keçirilməsi ilə bağlı bəzi qeyri- müəyyənliklər, zidiyyətli nüanslar 

mövcuddur. Məsələn, elə bank sistemi vasitəsi ilə kreditləşməni buna misal 

göstərmək olar. Maliyyə sabitliyi ilə bağlı yaranan risklərin əhəmiyyətli 

hissəsi bankların sadə risk idarəetmə sisteminə malik olması idi. Son iqtisadi 

proseslər institusional tənzimləyicilərin banklar üzərində məcmu kapitalla 

bağlı  normativ tələblərin artırılması, yeni standartlarının tətbiqi ilə təzyiqləri 

artırmasına səbəb oldu. Həmçinin qeyri-işlək kreditlərin həcmində müşahidə 

olunan artım, ikinci devalivasiyadan sonra bank sistemindən maliyyə 

vəsaitlərinin kütləvi şəkildə kənarlaşması, kredit risklərinin qarşısının 

alınması üçün bankların kredit şərtlərini sərtləşdirməsi və Mərkəzi Bankın 

uçot dərəcələrini artırması bank sisteminin mənfəətlik səviyyəsinə ciddi 

şəkildə mənfi təsir göstərmişdir, bir çox banklar müflisləşmə təhlükəsi ilə üz-

üzə qalmışdır. Tənzimləyici qurumlar isə bu sahədə əsasən bankların 

birləşdirilməsi, sayının azaldılması kimi inzibati tədbirlərlə problemi aradan 

qaldırmağa çalışır. Bütün bu çətinliklər bank sisteminin kreditlərindən 

maliyyələşmə mənbəyi kimi istifadə olunmasını şübhə altına qoyur.  

Fikrimizcə, kredit təşkilatlarının ödəmə qabiliyyəti, mənfəətlilik səviyyəsi ən 

azı 2014- cü ilin əvvələrindəki səviyyəni bərpa etmədiyi təqdirdə maliyyə  
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sisteminin dayanıqlığının artırılmasında bank sisteminin maliyyələşmə 

imkanlarına etibar etmək olmaz. Bu problemin həlli üçün hal-hazırda 

qoyulmuş prioritetlərin (məsələn banklararası pul bazarının inkişafı) 

rellaşması və bankların maliyyə vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına töhvə 

verəcək səviyyəyə gəlməsi isə uzunmüddət tələb edə bilər. Bu problemin 

daha qısamüddət ərzində həll olunması üçün banklar üzərində məcmu 

kapitalla bağlı normativlərin sərtləşdirilməsi və yeni normativlərin tətbiqinin 

yaxın müddət üçün dayandırılmasını, risklərin idarə olunması sisteminin 

keyfiyyətinin artırılması üçün Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası 

tərəfindən monitorinqlərin gücləndirilməsini, kontr-tsiklik fiskal qaydaların 

tətbiqinə keçidin sürətlindirilərək dövlət büdcəsindən bank sektorunun 

sabitliyinin təmin olunması üçün Mərkəzi Banka maliyyə trasnferlərinin 

həcminin artırılmasının faydalı olacağını düşünmək olar.  
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Əhali gəlirlərinin bölüşdürülməsi mexanizmi 

 

Mechanism of distribution of the population income 

 

Механизм распределения доходов населения 

 

 Xülasə: Tədqiqat işinin bölməsində əhali gəlirlərinin qeyri bərabər 

bölgüsünə nəzəri yanaşmalar əks olunmuşdur. Tədqiqatçıların qeyri bərabər 

bölgü probleminə müxtəlif aspektlərdən yanaşması və gəlirlərin sərvətin 

ədalətli bölgüsünün səmərəli mexanizmləri təklif edilmişdir. Tədqiqat işində 

iqtisadi inkişafa nail olmaq üçün səmərəli və ədalətli bölgününün vacibliyi 

vurğulanmışdır. 

Açar sözlər: gəlirlər, sərvət, qeyri-bərabər bölgü, yoxsulluq, həyat 

səviyyəsi. 

 

Abstract: In the research section the theoretical approaches to the uneven 

distribution of the population's income are reflected. Researchers have 

suggested that they approach different aspects of the problem of unequal 

distribution and that effective mechanisms of income distribution are equitable. 

In the research, iSt was emphasized the importance of an efficient and fair 

division to achieve economic development. 

Key words: income, wealth, inequality, poverty, living standards 

 

Резюме: Этот раздел исследования содержит теоретические подходы 

к неравенству распределения доходов. Исследователи предположили, что 

они подходят к различным аспектам проблемы неравномерного 

распределения и что эффективные механизмы распределения доходов 

являются справедливыми. В ходе исследования было подчеркнуто важное 

значение эффективного и справедливого разделения для достижения 

экономического развития. 

Ключевые слова: доход, богатство, неравенство, бедность, уровень 

жизни. 

  

 Gəlirlərin yaranması və cəmiyyətin fərqli təbəqələri arasında  
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bölüşdürülməsi problemi daim siyasətçilərin, iqtisadçıların və elm adamlarının 

müzakirələrinə səbəb olmuşdur. Alimlər əhali gəlirləinin hansı meyarlar 

əsasında bölüşdürülməsini müəyyən etməyə çalışmışlar.  Müxtəlif iqtisadi 

sistemlərə görə gəlirlərin bölüşdürülmə meyarları fərqli olmalıdır. Gəlirlərin 

bərabərlik meyarı, ədalət meyarı, və ya hər kəsin əməyinə görə bölüşdürülməsi 

məsələsi olduqca qəlizdir. 

 Dünya ölkələrinin əhalisinin və ailələrin gəlirləri qeyri-bərabər bölgü ilə 

bölünmüşdür. Bu qeyri-bərabərliyin əmələ gəlməsinin müxtəlif səbəbləri 

mövcuddur, belə ki, müxtəlif insanların bacarıq və qabiliyyətləri, təhsil 

səviyyəsi, peşəkarlıqları, bunlarla yanaşı dini, cinsi, irqimənsubiyyətləri ilə 

bağlı ayrı seçkilik siyasəti mühüm rol oynayır. 

 Cəmiyyətin gəlirlərinin qeyri-bərabər bölgüsünə əhalinin 

təbəqələşməsinin güclənməsinə ayrı seçkilik meyllərinin əmələ gəlməsinə 

gətirib çıxarır. Bu problemə qarşı iqtisadçılar, elm adamları daim mübarizə 

aparırlar. Gəlirlərin qeyri-bərabər bölgüsü birbaşa əhalinin həyat səviyyəsinə 

təsir göstərir.  

 Əhalinin həyat səviyyəsi aşağıdakı on iki meyar əsasında müəyyən 

edilir. 

1. Əhalinin demoqrafik vəziyyəti 

2. Həyat şəraitinin sanitar gigiena göstəriciləri 

3. Ərzaq məhsullarının istehlakı 

4. Mənzil komunal şəraiti 

5. Təhsil və mədəni səviyyə 

6. Əhalinin məşğulluğu və iş şəraiti 

7. Əhalinin gəlirləri və xərcləri 

8. Ölkədə qiymətlərin səviyyəsi və yaşayış şəraiti 

9. Nəqliyyatın inkişaf səviyyəsi 

10. İnsanların istirahətləeinin təşkili 

11. Sosial təminat məsələləri 

12. İnsan azadlığı, şəxsiyyətin iqtisadi və siyasi sərbəstliyi 

  Bu gün dünyada  ölkələr üzrə əhalinin necə yaşamasını xarakterizə 

etmək üçün həyat səviyyəsi, həyat keyfiyyəti kimi anlayışlardan istifadə olunur. 

Həyat səviyyəsi anlayışı insanın fiziki, sosial və mənəvi tələbatlarının 

ödənilməsi dərəcəsini ifadə edir. Həyat səviyyəsi özündə kompleks sosial-

iqtisadi kateqoriyanı birləşdirir, hansı ki, özündə fiziki, mənəvi və sosial 

ehtiyacların inkişaf səviyyəsini əks etdirir. Başqa sözlə həyat səviyyəsi 

insanların bioloji vəziyyətləri, yaşam tərzləri, münasibətləri və içərisində 

olduqları çevrənin kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərinin cəmi kimi izah 

olunur.Həyatın bütün ölçülərinin üstün keyfiyyətdə olması həyat səviyyəsinin 

yüksək olmasına təminat verir. 
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        Həyat səviyyəsi anlayışı tibbi müayinələr, labaratoriya təhlilləri ilə 

ölçülən bir kəmiyyət deyil, subyektiv olaraq yaşanan bir kəmiyyətdir və əslində 

bahalı zövqlərlə heç bir əlaqəsi yoxdur.  

 Həyat səviyyəsi anlayışının mənası fərdlərin öz fikri, psixoloji və sosial 

vəziyyətlərindən, başqa sözlə öz yaşayışlarından  nə dərəcədə məmnun olmaları 

ilə izah olunur. Daha  aydın desək fərqli insanların həyatında baş verən eyni 

hadisəyə göstərdikləri mənfi və müsbət yanaşmaları onların həyat 

keyfiyyətlərinə uyğun olaraq təsir göstərir. Misal üzərində bunu daha aydın izah 

etmək olar. Bir fərdin hər hansı bir bahalı  və dəbdə olan istehlak məhsuluna  

sahib olmaq istəyib sahib ola bilməməsi həmin fərd üçün böyük sıxıntıdır. 

Lakin digər bir şəxsin həmin istehlak məhsulu olmadan rahatlıqla keçinə 

bilməsi, bu fərdin həyatının digər fərdlə müqayisədə daha firavan olması 

deməkdir. Başqa bir misal, fərdin neçə saat yatması deyil, aldığı yuxudan razı 

qalıb qalmamasıdır həyat səviyyəsini müəyyənləşdirən.  Yuxarıda qeyd 

edilənləri ümumiləşdirərək deyə bilərik ki, həyat səviyyəsi çox geniş bir anlayış 

olub fərdin fiziki sağlamlığı, psixoloji vəziyyəti, müstəqillik səviyyəsi, sosial 

münasibətləri və çevrəsindəki digər vacib xüsusiyyətləri ilə xarakterizə olunur. 

 Həyatın bütün ölçülərinin üstün keyfiyyətdə olması həyat səviyyəsinin 

yüksək olmasına təminat verir. Belə ki, həm maddi, həm də mənəvi 

ehtiyaclarını ödəyən insan yüksək həyat səviyyəsinə malik olan insan hesab 

olunur. Qeyd etdiyimiz kimi gəlirlərin əhalinin həyat səviyyəsində əhəmiyyəti 

böyükdür.Bu səbəbdən də gəlirlərin qeyri bərabər bölgüsünü aydınlaşdırmaq 

iqtisadçı alimlərin marağında olmuşdur və bu sahədə Amerikan iqtisadçısı 

M.Lorens tərəfindən təklif olunmuş lorens əyrisi geniş marağa səbəb olmuşdur.   
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Qrafik 1. Lorens əyrisi 

1. Lores əyrisi-cəmiyyətdə gəlirlərin paylanmasında qeyri-bərabərlik 

dərəcəsini göstərən bir grafikdir, sərvətin  bölüşdürülməsində 

bərabərsizlik dərəcəsini göstərir  

2.gəlirlərin real paylanmasını göstərir 

3.müxtəlif əhali qruplarına aid olan gəlir payını əks etdirir. 

Qrafikə əsasən qeyd etmək lazımdır ki, OF xətti gəlirlərin bərabər bölgüsünu 

göstərir. OEF xətti isə gəlirlərinqeyri-bərabər bölündüyünü göstərən hissədir. 

OABCDE  kəsiyi əhali və ailələr arasında gəlirlərin faktiki olaraq necə 

bölündüyünü ifadə edir. T – sahəsinin OEF üçbucağı sahəsinə dəyişən nisbəti 

Cinni əmsalı adlanır. 

  Əhali gəlirlərinin differensiasiyasının konseptual əsaslarının öyrənilməsi 

üçün əhali gəlirlərinə olan müxtəlif elmi yanaşmaları tədqiq etmək vacibdir. 

Bununla yanaşı qeyd etmək lazımdır ki, məhz bu iqtisadi kateqoriyanın  daima 

geniş şəkildə tədqiq edilməsinə baxmayaraq, əhali gəlirlərinin qeyri-bərabərliyi 

problemi əzəldən mövcuddur və hələdə qalmaqda davam edir bu baxımdan , 

müassir dövrdə də aktuallığını qoruyur və tədqiqatçılarda xüsusi maraq oyadır. 

Gəlirlər nəzəriyyəsində T. Maltusun, Jan Batist Seyin nəzəri fikirləri xüsusi yer 

tutur. İlk olaraq  T. Maltus gəlirlər nəzəriyyəsində iqtisadi inkişafla əlaqədar 

olaraq gəlirlərin differensiasiyası problemini qoymuşdur.  Qeyd  edək ki, o 

gəlirlərin effektiv differensiasiyası fərziyyəsini irəli sürmüşdür. Onun fikirlərinə 

əsasən gəlirlərin differensiasiyası qaçılmazdır,  belə ki, ona bir çox amillər təsir 

göstərir. Gəlirlərin tam bərabərliyi xülyadır və  icrası mümkün deyil, bu 

səbəbdən də gəlirlərin optimal differensiasiyasını tapmaq lazımdır ki, iqtisadi 

artıma təkan versin. 

  T. Maltus iqtisadiyyatda yaranan durğunluq problemini, yetərsiz, qeyri-

adekvat təklifdə görürdü. Onun konsepsiyasının  mərkəzində davamlı, 

proporsional templə artan istehlak və yığım imkanı dayanır. 

 Tədqiq olunan problem  əslində daha mürəkkəbdir və  bunun üçün biz 

insanların yaşayışları barədə daha çox informasiyanın əldə olunması zəruridir. 

İnsanların nə qədər pula sahib olmaları, bu problemin tədqiq olunması üçün 

kifayət edən informasiya deyil. Çünki pulun kifayət qədər olması insanların 

həyat səviyyələrinin yüksək olmasına dəlalət etmir. “Burada səhiyyə və tibbi 

xidmət, təhsil, təhsilin səviyyəsi və keyfiyyəti önəmli amillərdir 

 T. Maltusun fikirlərinə əsasən kapitalizm iqtisadiyyatı 

özünütənzimləyən deyil və bu fikir yalnız T. Maltusa yox həmçinin Keynsçilik 

və  iqtisadi artıma istiqamətlənən  digər nəzəriyyələrdə də əks olunub. Digər 

yanaşmalarla müqayisədə T. Maltusun fikirləri həyat səviyyəsinin 

yüksəldilməsinə yönəldilmişdir. 
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Əhalinin artım sürətinin və sayının artmasının həyat səviyyəsinə təsiri 

ideyası T.Maltusa məxsusdur. T. Maltusa görə yoxsulluq əhali sayının artımının 

idarə olunmasının nəticəsidir.O, hər bir şəxsin rifahını onun özünə və ailəsinə 

olan məsuliyyətlə əlaqələndirmişdir. O, yazırdı ki, ailə quran şəxs, qurduğu 

ailəni təmin etmək üçün vəsaitə  sahib olmayan şəxs yoxsulluğun nəticələri ilə 

razılaşmalıdır. T. Maltus çıxış yolunu zəhmətkeş kütlənin gəlirlərinin artımında  

deyil, məhsuldar istehlakın genişləndirilməsində və ölkə əhalisinin həddən artıq 

artımının qarşısının alınmasında görürdü.  

 U. Pettinin “Siyasi hesab”(1676) əsərində inglislərin  adambaşına düşən 

orta                gəlirlərindən və onların qidaya olan xərclərindən bəhs edir. O, 

gəlirlərə əhalinin istehsalı nöqteyi nəzərindən baxmışdır. U. Pettinin “əmək 

sərvətin atası, torpaq isə anasıdir” frazası çox məşhurdur. Bu onu göstərir ki, 

U.Petti öz gələcək sələflərindən xeyli əvvəl ilkin istehsal amilindən artıq öz 

əsərində bəhs etmişdir. Buna baxmayaraq U. Petti öz əsərində əmək haqqı 

anlayışına toxunmamışdır, yalnız yaşayış minimumu problemlərindən bəhs 

etmişdir.  

 U. Petti faizləri əməksiz gəlir adlandırmışdır hansı ki, əmək 

sərfiyyatının nəticəsində əldə olunmur. Faizlər insanların sahib olduqları 

pullarını başqa bir şəxsə müəyyən müddətə istifadə üçün qarşılıq olaraq aldığı 

gəlir kimi qiymətləndirmişdir və milli gəlir anlayışının analitik təhlilini 

vermişdir. 

 A.Smit əhali gəlirlərinin artımını ölkədə istehsal olunan məhsulun 

miqdarı  ilə əlaqədar olduğunu vurğulamışdır. A.Smit bazar mexanizminin 

funksionallığını, bazarın iştirakçılarının fayda əldə etmək marağını 

reallaşdırmaq üçün can atması ilə izah edirdi. Bazar iştirakçılarının fəaliyyəti 

nəticəsində hər bir şəxs öz marağını təmin etmək üçün çalışarkən cəmiyyətin 

gəlirlərinin artımına təsir göstərir. Öz şəxsi mənfəətindən çıxış edərək “iqtisadi 

insan” istəklərini reallaşdırmağa çalışarkən əslində cəmiyyətin marağlarına 

xidmət etmiş olur və bu gəlirlər öz növbəsində digər gəlirlərin artımına təkan 

verir. A. Smit şəxsi maraqların bazar mexanizminin daxili rəqabət mənbəyi 

olduğunu göstərmişdir. Buradan belə nəticəyə gəlmək olar ki, insanların öz 

sərvətlərini artırmaq istəkləri iqtisadi artımın əsas inkişaf motividir. Məhz bu 

motiv insanları hərəkətə gətirir və bir-biri ilə əlaqə qurmağa təkan verir.  

Gəlirlərin formalaşması və bölgüsünü təhlil edərkən A. Smit belə 

nəticəyə gəlir, gəlirlərin amil kimi formalaşması və onların  bölgüsü  dövlət 

tərəfindən deyil, bazar qanunları ilə reallaşdırılır.Gəlirlərin formalaşması 

problemini təhlil edərkən, A. Smit kapitalizm cəmiyyətinin sinfi strukturunu 

vermişdir. Belə ki, o kapitalizm cəmiyyətini üç sinfə bölmüşdür, işçi, kapitalist 

və torpaq sahibləri. İşçilər əmək haqqı, kapitalistlər mənfəət, torpaq sahibləri isə 

renta alırlar. 
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A.Smitə görə işçilərin gəlirləri(əmək haqqı) əməyin nəticəsidir. Gəlirlər 

əməyin kəmiyyətindən, ağırlığından, çətinliyindən eyni zamanda cəmiyyətin 

sərvətinin həcmindən asılıdır. A. Smit qətiyyətlə bildirirdi ki, yüksək əmək 

haqqı təklif edərək, daha peşəkar işçilər tapmaq mümkündür nəinki aşağı əmək 

haqqı ilə. 

 XIX əsrin 30-cu illərinin 2-ci yarısında C.M.Keyns öz əsərində 

vurğulayıb “Biz yaşadığımız cəmiyyətin ən böyük qüsurlarından biri tam 

məşğulluğu və habelə sərvətinədalətli bölgüsünü təmin edə bilməməkdir” Alim 

bölgü probleminin iki aspektini qeyd etmişdir. Birinci aspekt sərvətin və 

gəlirlərin paylanmasınada böyük bərabərsizliyin aradan qaldırılmasına dair 

perspektivə aiddir. Keynsin qeyd etdiyi kimi, XIX əsrin sonunda kapitalist 

cəmiyyət  birbaşa vergilər vasitəsilə sərvətin və gəlirin həddindən artığ qeyri-

bərabərliyini  aradan qaldırmaqda əhəmiyyətli irəliləyişlər etdi. Eyni zamanda 

alim bu şəkildə daha çox irəliləyiş qorxusu ilə bağlı iki arqument verdi. 

Birincisi vergi ödəməkdən yayınmağın qarşısını almaq və risklərin azaldılması 

üçün stimulların əhəmiyyətli dərəcədə azaldılmasına mane olmaq çox 

təhlükəlidir. 

 Əhali gəlirləri, müəyyən olunmuş zaman müddətində müxtəlif 

mənbələrdən daxil olan  pul və natural formada alınan vəsaitlərin cəmidir.  

İqtisadi tarixə nəzər salsaq görərik ki, gəlir əldə etmək daim insanların əsas 

maraq obyekti olmuşdur. 

Ümumiyyətlə hər bir fərd öz gəlirini yaratmaq üçün mütləq şəkildə fiziki 

və zehni əməyini sərf etməlidir. İnsan üçün ilkin gəlirin formalaşması buradan 

başlayır. 

Əhali gəlirləri, iqtisadiyyatda bölgü və yenidən bölgü vasitəsilə hər bir 

şəxsin əldə etdiyi və bunun nəticəsində xərclədiyi pul vəsaitlərinin cəmi ilə 

ölçülür.Belə ki,  bu gəlirləri dövlət və firma gəlirləri təşkil edir. Yəni, dövlət 

vergilərdən, rüsumlardan, dövlətə məxsus mülkün əmlakın satılmasından, 

icarəyə verilməsindən yaranan gəlirlərini, firmalar isə istehsal etdikləri mal və 

xidmətlərin  satışından  ələdə etdikləri gəlirlərini xərc olaraq yenidən 

bölüşdürərək müxtəlif  formalarda əhaliyə qaytarır. Bu ödəmələr də əhali 

gəlirlərinə çevrilir. 

Əhalinin gəlirləri müxtəlif mənbələrdən təmin oluna bilər. Bir qrup 

gəlirlər pensiya, maddi yardım  yəni, transfer ödəmələr şəklində alınır. Digər 

gəlirləri insanlar gördükləri işin müqabilində əmək haqqı şəklində alırlar. 

Bunlardan başqa ev təsərrüfatlarının  öz aktivlərinin artırılması hesabına  əldə 

etdikləri gəlirləri də vardır ki,  bunlar sahibkarlıq fəaliyyətindən  əldə olunan 

gəlirlərdir. Bu tip gəlirlər əhalinin sahib olduğu torpağın, daşınmaz əmlakın 

icarəyə verilməsindən, banka yatırılmış depozitlərdən, qiymətli kağızlardan 

alınan divident gəlirlərindən  ibarətdir. 
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Azərbaycan Respublikasında investisiya fəaliyyətinin 

stimullaşdırılması metodları və xarici investisiyaların cəlb ediciliyinin 

qiymətləndirilməsi 

 

Methods of stimulation of investment activities in the Republic Azerbaijan 

and estimation of appeal of foreign investments 

 

Методы стимулирования инвестиционной деятельности в 

Азербайджанской Республике и оценивание привлекательности 

иностранных инвестиций  

 

Xülasə:Təqdim olunan məqalədə investisiya fəaliyyəti, əlverişli 

investisiya mühiti yaradılması imkanları, bunların hüquqi metodoloji bazaları 

və onların Azərbaycan Respublikasında tətbiqi imkanları tədqiq olunmuşdur. 

Məqalə çərçivəsində investisiya mühitinin yaradılması zərurəti və xarici kapital 

qoyuluşlarının ölkəyə cəlbinin stimullaşdırıcı maliyyə və inistusional 

metodlarından istifadə imkanları öyrənilmişdir. Həmçinin, ölkənin vergi yükün 

səviyyəsi, onun ağırlığının iqtisadiyyata təsiri imkanları araşdırılmışdır. 

Açar sözlər: İnvestisiya mühiti, xarici investisiyalar, vergi güzəştləri, 

vergi yükü, stimullaşdırıcı metodlar və s.  

 

Abstract: Within the framework of the proposed article the economic 

character and approaches to the definition of investment activity, creation of the 

best investment environment, its legal base and possibilities of its establishment 

in Azerbaijan are presented. And also were analyzed financial and non-financial 

methods of stimulating foreign investments and mechanisms of its impact in the 

economy of Azerbaijan current conditions. 

Keywords: investment environment, incentive methods, tax incentives, 

tax burden and foreign investment, etc. 

 

Резюме: В рамках предложенной статьи представлены 

экономический характер и подходы к определению инвестиционной 

деятельности, создание лучшей инвестиционной среды, его правовая база  
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Azərbaycan Respublikasında investisiya fəaliyyətinin stimullaşdırılması 

metodları və xarici investisiyaların cəlb ediciliyinin qiymətləndirilməsi  
 

и возможности его установления в Азербайджане.   

А также были анализированы финансовые и не финансовые методы 

стимулирования иностранных инвестиций и механизмы их воздействия на 

экономику Азербайджана в современных условиях. А также были изучены 

вопросы, связанные с оценкой роли налоговой нагрузки и роли бюджетно-

налогового механизма при привлечении иностранных инвестиционных 

ресурсов в экономику Азербайджана.     

Ключевые слова: инвестиционная среда, методы стимулирования, 

налоговые льготы, налоговая нагрузка и иностранные инвестиции и т.п. 

 

Müasir dövrdə kapitalın beynəlxalq hərəkəti dünya iqtisadiyyatının 

fəaliyyətinin, beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin başqa formalarının inkişafının və 

münasibətlərin müəyyən edici element kimi çıxış edir.  Kapitalın ixracı və 

idxalı proseslərində iştirak ilə Azərbaycan dövləti digər iqtisadi subyektlər kimi 

kapitalın beynəlxalq hərəkəti prosesinın iştirakçına çevrilir və bunlarla da başqa 

ölkələrlə möhkəm iqtisadi əlaqələri bərkidərək, beynəlxalq maliyyə 

resurslarının bölgüsü və yerləşdirilməsi prosesinin iştirakçısına çevrilməklə 

daha böyük fayda götürməyə çalışır. 

Dünya praktikası göstərir ki, xarici kapital daima ifrat kapitala ehtiyacı 

olan ölkələrə deyil, daha yaxşı investisiya mühiti və davamlı iqtisadi siyasəti 

olan ölkələrə doğru yönəlir. Bunun üçün ölkə də lazımi investisiya mühiti və 

yeni biznes yaratma mühiti şərtlərinin formalaşdırılması mühüm iqtisadi 

göstəricilər kimi bu fəaliyyətin stmullaşdırılması prosesinin əhəmiyyəti 

yüksəkdir.  

Xarici investisiya cəlbinin stimillaşdırılması metodları olaraq dünya da 

bir sıra merodlardan istifadə olunur. Onların sırasına ilk növbədə maliyyə 

metodları: sürətli amortizasiya, büdcə-vergi, gömrük azad olmaları, büdcədən 

investisiyalaşma, subsidiyalaşma, dövlət satın almaları sistemi yaradılması və 

s.; qeyri-maliyyə metodlarına isə əlverişli investisiya mühitinin yaradılması və 

bu fəaliyyətlə bağlı inistutuional institutların formalaşdırılması, azad iqtisadi 

zonaların, sənaye məhəllələrinin, dövlətlə şəxsi kapitala əsaslana sahibkarlığ 

arasında tərəfdaşlığ təşkilatlarının formalaşdırılması və s. daxildir. 

Yalnız dünya praktikası göstərir ki, xarici kapital daima ifrat kapitala 

ehtiyacı olan ölkələrə deyil, daha yaxşı investisiya mühiti və davamlı iqtisadi 

siyasəti olan ölkələrə doğru yönəlir. Bunun üçün ölkədə lazımi investisiya 

mühiti və yeni biznes yaratma mühiti şərtlərinin formalaşdırılması mühüm 

iqtisadi göstəricilərdən sayılır. 

Əlverişli investisiya mühiti (onun qanunvericiliklə, effektiv nizama 

salınması, vergi güzəştləri və xarici kapitalın yerləşdirilməsi  üçün  investisiya  
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fondlarının yaradılması və s. təmin edən mühit) qeyri müəyyənliyi azaldır və 

sahibkarları real iqtisadiyyata vəsait qoymağa sövq etdirir. Eyni zamanda siyasi 

və hüquqi qeyri-müəyyənlik şərtlərində xərclərin xüsusilə böyük olduğu sənaye 

sahələrin də daha çox meydana çıxır. Hüquqi çərçivədən şirkətlər qeyri-stabil 

iqtisadi iqlimi vaxtı, daha çox gözləməyə və ya tez satıla bilən aktivləri 

seçməyə üstünlük verirlər, (nümunə üçün, portfel investisiya əməliyyatları - 

avroistiqraz vərəqələri, avrobondlar və s.), bununla da iqtisadiyyatı 

kapitallaşdırmanın və ya aşağı səviyyəli gəlirlərin girovlanmasına çermiş 

olurlar [2,s.8].  

İnvestisiya mühiti, bu və ya digər ölkədə maliyyə yatırımı ilə bağlı 

formalaşan və qoyulmuş vəziyyətin əlverişliliyinin dərəcəsini xarakterizə edir. 

İnvestisiya mühitinin qiymətləndirilməsi vaxtı adətən bir sıra seçilmiş 

xarakteristik göstəricilərdən istifadə olunur [4]. Bunlarada: təbii resurslar və 

ekologiya vəziyyəti; əmək resurslarının keyfiyyəti; inkişaf səviyyəsi və 

infrastrukturun obyektlərinin əlçatanlığı; siyasi sabitlik və onun əvvəlcədən 

söylənilə bilmə, fors-major şəraitinin yaranmasının ehtimalı; makroiqtisadi 

sabitlik; büdcənin həcminin vəziyyəti, ödəniş balansı, dövlət borcu, həmçinin 

xarici borclar, dövlət idarəçiliyinin keyfiyyəti, mərkəzi və yerli hakimiyyətin 

siyasəti; iqtisadi həyatı nizama salan qanunvericiliyin liberallaşdırılması 

dərəcəsi; qanun aliliyinə, cinayət və korrupsiyaya meyllik səviyyəsi; mülkiyyət 

və insanın hüquqlarının müdafiəsi vəziyyəti; korporativ idarəetmənin səviyyəsi; 

partnyorlar üçün müqavilənin şərtlərinin icrasının məcburiliyi və s. aiddirlər.  

Əlverişli investisiya mühiti investisiya cazibədarlığı anlayışı ilə çox sıx 

bağlıdır. İnvestisiya cazibədarlığı anlayışına investisiyalaşan müəyyən sahə və 

obyektlərin üstün və çatışmayan əlamətlərinin məcmusu kimi baxıla bilər. 

Ölkənin investisiya mühitinin müəyyən edilməsin də və investisiyalarla bağlı 

qərarlarının qəbulu zamanı bu kimi əlamətlərin məcmusu forması olaraq 

investisiyaların cəlb olunması indeksindən geniş istifadə olunur. Ümumilik də, 

investisiya mühitinin qiymətləndirilməsində aşağıdakı ən mühüm cəlb olunma 

indeksi formalarından istifadə olunur: 

1. Beynəlxalq biznes kompası (BDO) üzrə investisiyaların cəlb ediciliyi 

indeksi 

2. Avropa biznes assosiasiyasının investisiya cəlb ediciliyi indeksi 

3. UNCTAD beynəlxalq təşkilatı tərəfindən dərc olunan Birbaşa xarici  

investisiyaların faktiki və potensial cəlb ediciliyi indeksiləri. 

Bu kimi indekslərin köməyi ilə ölkənin investisiya cəlb ediciliyinin 

müəyyən edilməsi forması xarici kapital sahibləri tərəfindən xüsusilə araşdırılan 

faktordur. Beynəlxalq biznes kompası investisiya cəlb ediciliyi indeksi 

beynəlxalq konsaltinq auditor korporasiyası və Hamburq dünya iqtisadi 

institutu  tərəfindən hazırlanır.  BDO İBC indeksi hər bir ölkə haqqında ilkin  
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məlumatların alınması və qiymətləndirmələrin aparılması üçün təqdim olunur. 

Bu indeks də ölkənin investisiya cəlb ediciliyi göstəricisi 3 aspekt və hər bir 

aspekt 6-dan 8- ə qədər göstəricini əhatə etməklə qiymətləndirmələrin 

aparılması ilə təqdim olunur: 

- İqtisadi aspektlər üzrə  

- Siyasi və hüquqi aspektlər üzrə  

- Sosial və mədəni aspektlər üzrə. 

Azərbaycan respublikası bu indeks görə 174 ölkə sırasından, 2017-ci ilin 

göstəricisinə görə 2016-ilə müqayisədə 10 göstərici irəliləməklə 69-u yerə 

52,53 indeksi göstəricisi üzrə yüksəlmişdir. Birinci aspekt üzrə 60-cı yerə 

51,28-göstəricisi ilə, ikinci aspekt üzrə 108-ci yerlə 50,3 və üçünü aspekt üzrə 

41-ci yerə 56,2 göstəriciləri üzrə indeksləşmişdir. Qeyd edək ki, göstəricilərin 

bu aspektlərlə qiymətləndirilməsi 1-dən 100-ə doğru aparılır. Ölkənin bu 

göstəriciləri nə qədər 100-ə yaxınlaşarsa, onda ölkə bir o qədər investisiya 

mühiti üzrə cəlb edici sayılmış olur. Hesablamalar da orta riyazi kvadratik 

göstəricilərin yekun qiymətindən istifadə olunur.  

Bizim fikirimizə görə, investisiya sövqediciliyi ilk növbə də iqtisadi 

şəraitdən, maliyyə resurslarının səviyyəsindən asılıdır. Digər aspektlər –siyası, 

hüquqi, sosial, mədəniyyət aspektlər isə investorlara ölkəni sövq edici kimi 

təqdim etməkdə müəyyən edici rolunu oynayır.  

İkinci indeks BMT-nin ixtisaslaşmış ticarət və inkişaf konfederasiyası ( 

the United National Conference on Trade and Development ) – UNCTAD 

beynəlxalq təşkilatı tərəfindən təqdim olunur. Bu indeks 3 aspekt göstəricisi 

üzrə hesablanır: 

1) Birbaşa xarici investisiyalarıən (BXİ) faktiki qəbulu indeksi (İnword FDI 

Performace index) 

2) BXİ-ın potensial qəbulu indeksi (İnword FDI Potensial index) 

3) BXİ-ın faktiki çıxışı, xaricə axını indeksi (Outword FDI Performace 

index) 

Birinci indeks ölkələrin BXİ-ları qəbulu səviyyəsinin kvalifikasiyasının, 

göstəricisinin ölkınin ÜDM –na nisbəti kimi hesablanır. İndeks həmçinin 

ölkənin xarici investisiya göstəricisinin dünya ÜDM –dakı payınıda gösərir və 

aşağıdakı formullun köməyilə hesablanır.  

 , burada  

İNV—BXİ ların faktiki cəlb ediciliyi indeksi, 

FDİ1—ölkəyə BXİ axını 

FDİW—BXİ ların Qlobal axını (dünya üzrə) 
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GDP1—ölkədə ÜDM səviyyəsi 

GDPW—Dünya uzrə ÜDM –in səviyyəsi  

Bu indeksin uzun müddətli perespektivdə 1- ə doğru artımı arzu 

olunandır. Göstəricinin 1-dən yüksək olması ölkənin ÜDM-a nisbətdə daha çox 

xarici kapital qəbul etdiyini göstəririr. İndeksin 1-dən aşağı səviyyəsi ölkənin 

ÜDM-a nisbətdə daha az BXİ qəbul etdiyini göstərir. Bu indekslər üzrə 

hesablamalarin aparılması zamanı, ölkənin daxili maliyyə bazarının 

resurslarının olması ölkənin investisiya sövq ediciliyi göstəricisini 

yaxşılaşdırmış olur. Belə ki, hər bir ölkənin xarici investisiya resursları ilə 

yanaşı, ölkə daxili maliyyə resurslarına da sahib olması və onun 

göstəricilərinin,  dinamikasının öyrənilməsi ölkənin ümumi investisiya cəlb 

ediciliyi göstəricisinin öyrənilməsi zamanı araşdırılmalıdır. 

BXİ-ların — İdxal İnvestisiya Cazibədarlığı İndeksi (Inward FDI 

Potential Index) göstəricisi ölkəyə potensial vəsait cəlbinin 

qiymətləndirilməsinin ən mühün göstəricisi hesab edilir. Bu qiymətləndirilmə 

görə Azərbaycan 2013-dən 2017-ci illə qədər 80 pillədən  58 pilləyə 

yüksəlmişdir (Cəd.1.). Bu göstərici uzrə Azərbaycan dövləti öz rankını şərqi 

Avropa sosialist ölkələri səviyyəsinə yaxınlaşdırmışdır.  

Ölkələ

r  

Bazar 

cazibə-

darliğı 

Ucuz əmək 

qüvvəsinin və 

bacarıqların 

mövcudluğu 

İnfrastr

ukturun 

əl 

catanlığ

ı 

Təbii 

resursları

n 

mövcudl

uğu 

Ümumi 

rank 

göstəricisi, 

yeri 

Çin 6 3 43 6 1 

Türkiy

ə 

5 9 42 24 7 

Alman

iya 

11 47 2 10 8 

Qazaxı

stan 

16 50 75 11 33 

Çin, 

HK 

7 74 1 103 40 

Azərba

ycan 

120 54 95 73 83 

 

Gürcüs

tan 

74 80 83 127 104 

 Cəd. 1. Ölkələrin BXİ idxalının cəlb ediciliyi potensialı indeksi, 2013 ci il [8] 

Dünyanın bir sıra aparıcı beynəlxalq hesabatlarda ölkəmizin iqtisadi və  
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biznes mühitinin qurulması göstəriciləri ildən ilə daha yüksək mövqe 

sərgiləməkdədir. Ölkəmizdə aparılan məqsədyönlü iqtisadi inkişaf siyasəti 

nəticəsində 2015-ci ildə bu göstəricilərin bir çoxunda yetərli irəliləyişlər 

olmuşdur. Belə ki, ölkənin BXİ idxalının cəlb ediciliyi potensialı indeksi 139 

ölkə arasında 2015-ci ildə 64-cu, 2016-cı ildə 65-ci yerə, büdcə şəffaflığı üzrə 

39-cu (102 ölkə arasında) yerə, azad iqtisadiyyat indeksinə görə 85-ci (178 ölkə 

arasında) yerə, qloballaşma indeksinə görə 85-ci yerə, qlobal ticarətin 

əlçatanlığı indeksinə görə 75-ci yerə (138 ölkə arasında) və s. kimi artımla 

biznes mühitinin qiymətləndirilməsinə öz  müsbət çalarlarının vermişlər [8]. 

Xarici investisiyanın səviyyəsi haqqında informasiyasa üçün UNICTAD 

araşdırılmışlarının BXİ üzrə statistik göstəricilərinin təhlildən istifadə olunur. 

Onların arasında "investisiyanın cəlb edilməsi indeksi və effektivliyi indeksi" 

(Inward FDI performans) səviyyəsi müəyyən edən göstəricilər xarici 

investisiyaların rolunu müəyyən etməkdə mühümdür. Bu göstərici xarici 

investisiya qoyulmuşlarınin ümumi həcmi iqtisadiyyata, onun göstəricisi olan 

ÜDM-a münasibətin ilə müəyyən edilir. Əgər alınmış indeks daha vahiddən 

çoxdursa, onda dövlət ÜDM-un səviyyəsindən daha çox xarici katital cəlb etmiş 

sayılır, və əksinə olmaqla təhlil edilir. Göstəricinin vahidən çox olması ölkənin 

xarici  investorlar üçün cəlb edici olmasıni bildirir (2014-cu il BXİ üzrə — 0,24 

təşkil etmişdir). Nümunə üçün deyəcəyik ki, Azərbaycan dövləti 2012- 2,005, 

2013-ci ildə 2,63 və 2014-ci ildə 4,43 mlrd. doll., 2015 ci ildə 4,048 mlrd. doll. 

birbaşa investisiyası axını (FDI Flow) cəlb etmişdir, onlarin əsas kapitala 

yatrımındakı payları uyğun olaraq 12,9 %, 15,5%, 25,1%, 28,5%  olmuşdur. 

2016-ci ildə isə 11% artımla 4,500 mlrd. doll FDİ cəlb olunmuşdur. Ölkəmizdə 

Xarici pul kütləsinin birbaşa istiqamətləndiyi sahə inkişaf illərindən bəri “neft 

energetika” sahəsidir. Belə ki, 2014-ci ildə BXİ və digər xarici kapital yatırımı 

göstəricisı 8 mlrd-a çatmış və onun 84% neft-qaz sektoruna yönəlmişdir. Bu 

rəqəm 2009-cu il göstəricisindən də 20 % çox olmuşdur [12,14,18].  
 

 
Foreign Direct 

Investment 

2012 2013 2014 2015 2016 

FDI Inward Flow 

(million USD) 

2,005 2,632 4,430 4,048 4,500 
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Diaqram 1. BXİ və onun gösrəriciləri (Azərbaycan Respublikası üzrə) [19]. 

Mənbə. UNCTAD. World Investment Report  2009-2016. P. 58.  

Son 10-iliyin dinamikası Azərbaycanda respublikada aparılmış 

məqsədyönlü ictimai-iqtisadi siyasətin sayəsində ölkəmizdə istehsal güclərinin 

həcminin 2,8 dəfədə yüksəldiyini  və dövlət büdcəsinin gəlirləri 19 dəfədə, 

ÜDM –un səviyyəsinin 20 dəfə artdığını, büdcənin defisiti 5% həcmində 

saxlanıldığını söyləməyə imkan verir.  Ölkə yaradılmış münbit investisiya 

iqliminin sayəsində, 1995-dən 2007-ci ilə qədər 42 mlrd. doll.,1995-dən 2014-

cü ilin başlanğıcına qədər Azərbaycanın iqtisadiyyatına təxminən 144,4 

mlrd.doll. investisiya qoyulmuşdur. Onlardan müxtəlif illər üzrə 70–85 %- i 

BXİ sayəsində təmin edilmişdir (cəd.2.). Bütovlükdə ölkənin qeyri-neft 

sektoruna son 10 il də investisiyaların  həcmi 18,7 dəfə, daxili investisiyalar – 

22,1 dəfə artmışdır.  

Xarici maliyyə resurslarının ölkəyə axınında maraqlı olan dövlətlər, 

investorların hüquqlarının müdafiəsini təmin etməyə və başqa ölkələrdə kapital 

qoyuluşlarıyla əlaqədar mümkün riskləri azaltmağa istiqamətlənmiş çoxtərəfli 

beynəlxalq razılaşmalarda iştirakı  müəyyən mənada xüsusi əhəmiyyətli 

sayırlar.   

Belə ki, TRİMS-ə (ticarətlə bağlı investisiya ölçüləri üzrə razılaşma) 

əsasən Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olan dövlətlər xarici investisiyaları 

istənilən formada həyata keçməsinə qarşı maneələri aradan qaldırmağı 

üzərilərinə öhdəlik kimi götürüblər və  xüsusi halda müəyyən həcmlərdə yerli 

istehsalın konkret mallarından istifadəsi və alınması tələbi yolverilməz sayılır. 

Ancaq investisiyalar barəsindəki bu razılaşma dövlətlər tərəfindən 

məhdudlaşdırıcı tədbirlərin istifadəsini istisna etmir (milli təhlükəsizliyin 

təminatı, əhalinin sağlamlığının və s. gözlənilməsinə yönəlik ).  

Lakin, xarici investisiyaların tənzimlənməsi sahəsində xarici ölkələrdə 

aparılmış tədqiqatlar göstərir ki, bazar iqtisadiyyatına malik inkişaf etmiş 

ölkələrdə, inkişaf edən və keçid iqtisadiyyatına malik ölkələrin böyük 

əksəriyyətində xarici investisiyalara dair “milli rejim prinsipi” mövcuddur. 

Belə ki, hələ 1976-cı ilin iyununda İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı 

tərəfindən qəbul olunmuş “Beynəlxalq kapital qoyuluşları və çox millətli  

Yaşar DƏMİROV  
 

FDI Stock (million 

USD) 

11,118 13,750 18,179 22,183 26,683 

Number of Greenfield 

Investments*** 

21 39 29 19 25 

FDI Inwards (in % of 

GFCF****) 

12,9 15.5 25.1 28.5 47,3 

FDI Stock (in % of 

GDP) 

16,2 18.7 24.2 41.0 71,0 
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müəssisələr haqqında deklarasiyasında” həmin  təşkilata  üzv  olan  ölkələrə  

“onların  ərazisində  fəaliyyət  göstərən və digər üzv-ölkələrin vətəndaşlarına 

məxsus, yaxud onlar tərəfindən birbaşa və ya dolayısilə nəzarət edilən 

müəssisələrə bu ölkələrin qərarı və beynəlxalq hüququ nəzərə alan inzibati 

təcrübəyə uyğun rejimin təqdim edilməsinə və bu rejimin yerli müəssisələrə 

analoji hallarda təqdim edilənlə müqayisədə əlverişlilik baxımından heç də geri 

qalmamasına önəm verilməsi” tövsiyə olunur. Bu deklarasiya, eyni zamanda, 

İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatına (OESD)  üzv olan ölkələrə üçüncü 

ölkələrdən daxil olan kapital qoyuluşlarına dair milli rejimi şamil etməyi 

məsləhət görür.  

Birbaşa xarici investisiyalar üçün rejimə dair 1992-ci ildə Dünya bankı 

tərəfindən bu təşkilata üzv olan ölkələr üçün qəbul olunmuş “Tövsiyələr” də 

bərabər şəraitdə və azad rəqabətin mövcudluğu halında investorlar arasında 

(yerli və xarici) eyni rejimin yaradılması, əlverişli investisiya iqliminin 

formalaşdırılması üçün zəruri şərtlərdən ibarət olduğu ümumi ilkin şərtlərin 

yaradılması göstərilmişdir. Bir sıra sənədlərdə, ilk növbədə İqtisadi Əməkdaşlıq 

və İnkişaf Təşkilatı (OESD) tərəfindən 1992-ci ildən qəbul edilən kapitalın 

hərəkətinin liberallaşdırılması kodeksi və investisiya fəaliyyətləri həyata 

keçirilməsi ilə bağlı olan beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qəbul olunmuş digər 

hüquqi akt mövcuddur.   

Bu kimi hüquqi aktlar investisiyaların qarşılıqlı müdafiəsinə və onların 

ayrı-ayrı ölkələrlə bağlanılmış sazişlərlə təşviqinə, ilk növbədə, xarici kapitallı 

sahibkarlığ fəaliyyətinin müdafiəsinə hədəflənmişdir. Eyni zamanda bu 

qanunlar yerli firmalar üçün xarici investisiya iqlimini daha əlverişli, münasib 

etmiş olur və onlara bu sazişlərlə mümkün, lakin hazırda reallaşdırılması 

ehtimalı az olan diskriminasiya tədbirlərinə qarşı müdafiənin əlavə vasitələri 

kimi istifadə edilməsinə və habelə bu qərarları qəbul edən ölkələrlə 

mübahisələrin yaranması zamanı onlardan istifadə də yeni imkanlar yaratmış 

olur.  

Ölkələrin əksəriyyətinin “xarici investorlara dair milli rejim prinsipi”ləri 

mövcuddur. Bu prinsiplərdə yerli investorlarla müqayisədə xarici investorlar 

üçün, ölkənin prioritet sahələri istisna olmaqla, heç bir məhdudiyyətlər 

yaratmamağı tövsiyə olunur. Lakin prioritet sahələr üzrə məhdudiyyətlər 

istənilən ölkədə mövcuddur və onlardan bir çoxunun yumşaldılması və aradan 

qaldırılması istiqamətində tendensiyalar müşahidə olunmağdadır. Belə ki, 

ölkələr öz ərazilərində birbaşa investisiyaların həyata keçirilməsi üçün ilkin 

icazənin zəruriliyi haqqında məsələyə müxtəlif yanaşmalar sərgiləyirlər. Bir sıra 

ölkələrdə belə icazə yalnız bəzi hallarda, daha çox xarici şirkətlərin iştirakı 

məhdudlaşdırılan sahələrə yatırımların aparılması üçün tələblər qoyulur. Ayrı- 
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ayrı ölkələrdə ilkin icazə digər sahələrə də investisiyaların yatırılması üçün 

lazım gəlir.  

Azərbaycan iqtisadiyyatına xarici kapitalın cəlb edilməsi məqsədilə ölkə 

də hökumət “açıq qapı” siyasətini həyata keçirir. Son on il ərzində xarici 

investorların motivasiyası üçün ölkədə xarici investorların hüquqlarının, xarici 

kapitala malik əmlakın toxunulmazlığının qorunması, eləcə də yerli 

sahibkarlarda olduğu kimi, xarici şirkətlər üçün də təsərrüfatçılığın eyni 

şəraitlərlə təmin edilməsinə yönəlmiş və s. qanunlar qəbul edilmişdir.  

“İnvestisiya fəaliyyəti haqqında” və “Xarici investisiyanın qorunması 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunu, “Azərbaycan Respublikasının 

milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsi” və digərlərinə 

əsaslanaraq, investisiya axınının ölkəyə cəlb etmək üçün Azərbaycanda əlverişli 

biznes mühitinin təmin edilməsinin əsas prioritetləri [2,1] və ölkə ərazisində 

investisiya fəaliyyətinin iqtisadi, hüquqi və sosial şərtlərinin baza prinsipləri bu 

qanunlarla müəyyən edilir. Bu kimi qanunlar xarici investisiyaların Azərbaycan 

iqtisadiyyatına intensiv sürətdə cəlb edilməsini və onların səmərəli istifadəsini 

tənzimləməklə yanaşı, həmçinin mülkiyyət formasından asılı olmayaraq bütün 

investorların hüquqlarının bərabər müdafiəsinə də təminat verir.  

Bundan əlavə, Azərbaycan Respublikası investisiyaların müdafiəsi və 

təşviq edilməsi haqqında 30 dövlətlə sazişlər imzalanmışdır. O, cümlədən 

Fransa, Avstriya, Böyük Britaniya, Norveç, Türkiyə, Qazaxıstan, Moldova, 

Rusiya Federasiyası, Ukrayna, Gürcüstan, Özbəkistan və Belarusla ikitərəfli 

səviyyədə ikili vergi qoyuluşu ləğv etmiş və ölkələr arasında investisiyaların 

təşviqi sahəsində qanunverici aktlar qəbul edilmişdir. İnvestisiyaların və 

mənfəətin investora qaytarılması zamanı mövcud olmuş bütün məhdudiyyətlər, 

keçid ölkələrinə gömrük rüsumu ödənilmədən valyutanın konvertasiya 

olunması aradan qaldırılmış, əsaslı kapital qoyuluşu gömrük rüsumunun 

ödənilməsindən azad olunmuşdur [8]. 

Davam edən islahatlara və Azərbaycana investisiyaların cəlb edilməsi 

sferasında əldə olunmuş uğurlara baxmayaraq, ölkə iqtisadiyyatının qeyri-neft 

sektoruna kapitalın cəlb edilməsi istiqamətində bundan sonra da kifayət qədər 

çox işlər görülməlidir. İnvestisiya iqliminin yaxşılaşdırılması baxımından əsas 

elementlərdən biri kimi limitləşdirilmiş və yeni xüsusi vergi qoyuluşlu 

rejimlərin (azad iqtisadi zonaların, sənaye məhəllələrinin və s. kimi) 

yaradılması və inkişaf etdirilməsidir.  

Yaxşı investisiya mühitinin formalaşdırılmasının ikinci mühüm kriteriyası 

ölkənin iqtisadi inkişafında büdcə-vergi mexanizminin rolunun 

qiymətləndirilməsidir. Ölkəyə xarici vəsaitlərin cəlb olunmasında büdcə-vergi 

mexaniminin rolunun qiymətləndirilməsi mühüm əhəmiyyət daşıyır.  Büdcə 

vergi mexanizmi ölkədə təkcə fiskal məqsədlərə deyil, həm də iqtisadiyyatın  
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inkişaf etdirilməsinə, ayrı-ayrı fəaliyyət sahələrinin inkişafının 

stimullaşdırılmasına, investisiyaların və yeni texnologiyaların cəlb olunmasına 

xidmət etməlidir.  

Vergi mexanizmi olaraq dövlət öncə vergi dərəcəsini dəyişməklə vergi 

qanunvericiliyinin əsasına toxunmadan, vergi dərəcələrində müəyyən dəyişiklər 

etməklə bu fəaliyyəti tənzimləyə bilir. Bu dəyişiklik müxtəlif fəaliyyət sahələri 

üzrə vergi dərəcələrinin dəyişməsi ilə təmin edilir: məsələn ölkəmizdə bu 

dəyişiklik gəlir vergisinin dərəcələrinin (12-55 % dən 14-25%) və mənfəət 

vergisinin isə (35% dən 20% qədər) aşağı salınması; mərkəzi və regional vergi 

dərəcələrinin diferensiallaşması ilə təşkil olunmuşdur (sadələşdirilmiş vergi 

dərəcəsinin tətbiqi fonun da) [2].  

Ölkə iqtisadiyyatına xarici kapitalın cəlb olunmasının 

stimullaşdırılmasında  büdcə-vergi mexanizminin rolunun qiymətləndirilməsi 

məhz qurulun vergi  siyasətinin təşkilindən bir başa asılıdır. Respublikamızda 

aparılan büdcə-vergi siyasəti vergi dərəcələrinin aşağı salınması və vergi 

güzəştlərinin verilməsi hesabına vergi tutma bazasının genişləndirilməsinə, 

iqtisadiyyata investisiya qoyuluşunun stimullaş-dırılmasına, hüquqi şəxslərlə 

fərdi sahibkarlar və vergi ödəyiciləri arasında vergi yükünün 

bərabərləşdirilməsinə, kiçik və orta sahibkarlıq, biznes fəaliyyəti üçün əlverişli 

şəraitin yaradılmasına və son nəticədə mövcud iqtisadi potensialın artırılmasına 

və əhalinin maddi rifahının yüksəldilməsinə yönəldilmiş fəaliyyətdən ibarətdir. 

Bu proses də mühüm qiymətləndirmə amili məhz vergi ödəyicilərinin üzərinə 

düşən vergi yükünün və onun səviyyəsinin öyrənilməsi durur. Bu göstərici 

ölkəyə vəsaitin cəlb olunmasında xarici investorlar tərəfindən araşdırılan əsas 

məsəllərdən hesab olunur[6,8]. 

Məqbul büdcə-vergi sistemi bir tərəfdən dövlətin maliyyə vəsaitlərinə 

olan tələbatını təmin etməli, digər tərəfdən isə vergi ödəyicisinin sahibkarlıq 

fəaliyyətinə olan marağını nəinki azaltmamalı, hətta onun təsərrüfatçılıq 

səmərəliliyini yüksəltmək üçün daim yeni yollar aramağa sövq etdirməlidir. 

Buna görə də vergi yükü göstəricisi ölkənin vergi sisteminin keyfiyyət 

nişanıdır. 

İqtisad nəzəriyyədən bildiyimiz “Laffer” eyrisində olduğu kimi, vergi 

ödəyicisinin üzərinə düşən vergi yükünün artması vergi sisteminin 

səmərəliliyini əvvəlcə maksimuma çatdırır, sonra isə kəskin sürətdə aşağı 

düşürür. Bu zaman büdcə sisteminin itkilərinin yeri doldurulmaz qalır, çünki 

vergi ödəyicilərinin müəyyən hissəsi öz fəaliyyətini dayandırır, digər hissəsi isə 

ödəməli olduqları vergilərin məbləğinin minimallaşdırılmasının qanuni və ya 

qeyri-qanuni yolunu axtarırlar [6]. Sonradan vergi yükünün səviyyəsi aşağı 

salındıqda isə pozulmuş təkrar istehsalı bərpa etmək üçün illər tələb olunur.  
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Bundan əlavə, vergidən yayınmanın real yolunu tapan vergi ödəyiciləri vergi 

dərəcəsinin əvvəlki səviyyəsi bərpa olunduqda belə vergilərin tam həcmdə 

ödəməkdən yayınırlar. Buna görə də vergi yükünün  tərkibinə daxil olan 

(xüsusilə mənfəət, gəlir  və əməyə görə büdcə öhdəliyi formaları) hər bir vergi 

növü üzrə optimal səviyyəsinin müəyyən edilməsi problemi inkişaf 

səviyyəsindən asılı olmayaraq istənilən ölkənin büdcə-vergi sisteminin 

qurulması və təkmilləşdirilməsində mühüm rol oynayır.  

Beynəlxalq təcrübədə “vergitutma səviyyəsi” vergi ödəyicilərindən 

tutulan vergilər üzrə, onun məcmu gəlirinin 30-40 faizindən çox olduqda 

iqtisadi fəallığın səviyyəsi aşağı düşürür, ölkə iqtisadiyyatına qoyulan 

investisiyaların həcmi azalır, ölkədəki biznes mühiti öz cazibədarlığını itirirmiş 

sayılır. Bununla əlaqədar olaraq hər bir dövlət vergi siyasətində vergi yükünün 

optimal səviyyəsinə nail olmağa çalışır. 

İnkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, qeyri-səlis fiskal vergi qoyma 

siyasəti ziddiyyətlərlə nəticələnə bilər. Belə ki, bu hal da bir tərəfdən dövlət 

büdcəsində vergili gəlirlərin artımı dövlətə təkrar istehsal prosesinə təsir etmək 

üçün real imkanlar yaradır. Digər tərəfdən isə yüksək vergi yükü bilavasitə 

iqtisadi motiv, stimullara və vasitəli olaraq iqtisadiyyatda makro iqtisadi 

proseslərə  mənfi təsirlə nəticələnə bilir.   

Makro və mikro vəziyyətin dəyişməsi halı konkret vergi növünün 

istifadəsi və dəyişməsi ilə baş verə bilər. Misal olaraq, ölkədə mənfəət 

vergisinin artımı kapital artımı normasının və kapital yatırımının azalması ilə, 

istehlak vergisinin artımı isə istehlaka xərclərin azalması ilə müşahidə olunur. 

Məhz dövlət özünün normal iqtisadi fəaliyyətini təmin edə biləcək həcmdə 

vergiləri büdcəyə daxil olmasını təmin etməlidir. Amma vergi yükünün 

əhəmiyyəti onun hesablanmasına müxtəlif yanaşmaların mövcudluğundan da 

yaradır. Məsələn, mikro səviyyədə –  sahənin  vergi  yükü, əhaliyə düşən vergi 

yükünün səviyyəsinin və praktikada makro səviyyədə vergi yükünü və onun 

dinamikasını müəyyən edilməsi vergi daxilolmalarının cəminin ümumi daxili 

məhsulun həcminə nisbətinin faizlə ifadəsi kimi təyin olunmasıdır [7,8] (Cəd. 

2.).   

burada  tvy –  ölkə  iqtisadiyyatına  düşən  

vergi yükü;  VG – dövlətin vergi gəlirlərinin 

məbləği; ÜDM – ümumi daxili məhsulun 

həcmidir. Bu  göstəricinin  iqtisadi  mahiyyəti  cəmiyyət tərəfindən istehsal 

olunan   məhsulun   vergilər   vasitəsilə  yenidən hansı şəkildə bölüşdürülməsini  

ifadə etməklə bağlıdır (cəd. 2.).   

Göstərici

lər 

2005 2007 2010 201

2 

2013 2014 2015 2016 
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6664,
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7113,
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9368,
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Vergi 

daxil 

olmaların

ın ÜDM-

də xüsusi 

çəkisi, 

faizlə 

11,4 15,9 10,11 11,2 11,5 12 17,2 16,38 

 

Vergi 

daxilolm

aların 

Büdcə 

daxil 

olmaların 

da xüsusi 

çəkisi, 

faizlə 

69,47 75,09 37,65 35 34,2 38,7 53,5 56,50 

Cəd. 2. AR-sının Makro iqtisdi statistik göstəriciləri. mln. Manat və faizlə 

[4,19]. 

 Qeyd edək ki, respublikamızda vergi ödəyiciləri üçün vergi yükünün ağırlığı 

heç də yüksək deyildir. Həqiqətən də Azərbaycanda son 10 illikdə vergi 

yükünün səviyyəsi vergi daxilolmalarının cəminin ümumi daxili məhsulun 

həcmindəki payı 20% həddini ötüb keçməmişdir (cəd. 2.). Qeyd edək ki, 

makroiqtisadi səviyyədə müəyyənləşdirilən vergi yükünün həqiqi mənzərəsi bir 

qədər təhrif olunmuş şəkildə təsvir edilir. Belə ki, ölkədə vergi tədiyəçilərinin 

ödədiyi vergilərin ÜDM-ə nisbəti kimi hesablanan vergi yükü tədiyəçilərin 

fərqli xüsusiyyətlərini, məsələn, onların gəlirlərinin əldə edilməsi ilə əlaqədar 

istehsal və tədavül xərclərinin strukturunu, istehsalın, elm və fond tutumunun  
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fərqli olmasını, rentabellik səviyyəsini və s. kimi vacib amilləri nəzərə almadan 

təhlili aparılır. Vergi qanunvericiliyin də vergi ödəyicilərinin müəyyən dövr 

ərzində həyata keçirdikləri təsərrüfat fəaliyyəti ilə bağlı ödədikləri vergilərin 

məcmusu vergi yükü hesab olunur. Bu göstəricinin səviyyəsi vergi ödəyicisinin 

ödədiyi vergilərin onun əldə etdiyi gəlirlərə nisbəti kimi müəyyən edilirək uçota 

alınır [2,18]. Əksər  hallarda vergi yükü səviyyəsini  qruplaşdırılmış halda 35%-

dək  olduqda  normal,  36-45%  orta,  46-55% yüksək və 55%-dən artıq olduqda 

isə ən yüksək hədd kimi qəbul olunur (subyektlərə hesablanmış).  

Bir sıra beynəlxalq təşkilat və qurumlar dünya ölkələrinin müxtəlif 

metodologiyaları əsasında hesablanmış illik vergi yükü göstəricilərini mütəmadi 

olaraq dərc etdirilər. Dünya Bankının «Doing business »  (2017) və  “Paying 

taxes” (2017) hesabatlarına əsasən Vergilərin ödənilməsi (Paying Taxes) 

indikatoru üzrə Azərbaycanın Ümumi vergi dərəcəsi (Total tax rate) (o 

cümlədən sosial sığorta ödəmələri daxil olmaqla) 7 vergi forması və ödənilməsi 

vaxtı üzrə 195 saat sərf olunmağ ilə 2017-ci ildə 39,8% təşkil etmişdir[11,14]. 

Bu hesabatda Portuqaliya (39,8%), Niderland (40,4%), Türkiyə (41,1%)11 

vergi növü üzrə, ABŞ (44%), Almaniya (48,9%), İtaliya (62%) və Fransa 

(62,8%) Rusiyada 47,4%, Ukraynada 51,9%, Litvada 42,7% və s. kimi ölkələrin 

vergi yükü daha yüksək olduğu əks olunmuşdur.  Qeyd etmək lazımdır ki, bura 

əməyə görə sosial sığorta ödəmələri də daxil edilmişdir [10,12].  

 

Ölkələr Ölkələrin 

reytinqlə

ri  

Ümumi 

vergi 

dərəcəsi, 

%-lə 

Vergilərin 

ödənilməsi 

üçün tələb 

olunan zaman, 

saatla 

Vergilər

in sayı  

Azərbayca

n  

34 39,8 195 7 

Qazaxıstan  18 29.2 188 7 

BƏƏ 1 15,9 12 4 

İsveç 37 49.1 122 6 

Gürcüstan 40 16.4 362 5 

ABŞ 53 43,9 175 11 

Türkiye 61 40,9 226 11 

Fransa 87 62,7 137 8 

Kanada 9 21,1 131 8 

Cəd.3. “Paying taxes 2015” hesabatına əsasən Vergilərin ödənilməsi 

indikatoru (Total tax rate)[11] 
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Heritage Fondunun 2017-ci il üzrə dərc etdirdiyi rəsmi «İqtisadi azadlıq 

indeksi»- ndə Azərbaycanın vergi yükü (sosial sığorta ödəmələri nəzərə 

alınmadan) 14,2% təşkil etməklə, 28-ci yerdə qərarlaşmışdır. Bu sıralamada 

Azərbaycanın vergi yükünün səviyyəsi bir çox ölkələrdən daha əlverişli 

mövqedə qərarlaşmışdır. Hesabatın göstəricilərinə əsasən 2017-ci il üzrə 

Qazaxıstan 13,2%, Özbəkistan 19,7%, Qırğızıstan 20,8%, Belarus 23%, ABŞ 

26%, Latviya 27,8%, Türkiyə 28,7%, Litva 29,3%, Rusiya isə 35,3% vergi 

yükünə malik olmuşdur. 

Qeyd edək ki, dünya ölkələri 2016-ci ilə nisbətdə 2017-ci ildə biznes 

fəaliyyətini ümumi vergi yükü 0,1% artımla dünya üzrə 40,6% təşkil etmişdir 

və bu kiçik və orta sahibkarlığ sahələri üzrə vergi öhdəliklərinin ödənilməsinə 

ayrılan vaxtın  8 saat azalmasıyla 251saatın gərəkliyi və bu ümumi ödənişlərin 

25% təşkil etdiyi qeyd olunmuşdur. 

  

mənfəət 

(gəlir) vergisi 

əməyin 

ödənişi üzrə 

vergilər 

digər 

vergilər  

Azərbaycan  14 24,8 2,1 

RF 35,3 - - 

Ukrayna 8,7 43,1 0,1 

Belarusiya 12,9 39 1,1 

Gürcüstan  14,3 0 2,1 

Cəd.4 MDB ölkələri üzrə vergi yükündə əsas vergi növlərinin payları, %-lə 

Ümumilikdə, vergi siyasəti ölkə də təkcə büdcə gəlirlərini təmin edən 

fiskal məqsədlərə deyil, həm də ölkədə iqtisadi inkişafı sürətləndirmək, optimal 

vergitutma mexanizmi ilə əlverişli investisiya mühiti yaratmaq sahibkarlığın 

inkişafını stimullaşdırmaq kimi məqsədlərə də xidmət etməlidir.  Ölkəmizdə 

Vergi Məcəlləsinin təkmilləşdirilməsi forması kimi tətbiq olunan 13 vergi 

növündən mərkəzləşdirilmiş 9 vergi növü təsbit olunmuş, əksər vergi növləri 

üzrə vergi dərəcələr aşağı salınmış, aksizlərlə cəlb olunan malların siyahısı 

azaldılmışdır. Qanunvericiliyin təkmilləşdirilməklə son 10 ildə mənfəət 

vergisinin dərəcəsi 27%-dən 20%-ə, ƏDV-nin dərəcəsi 20%-dən 18%-ə kimi 

azaldılmış, fiziki şəxslərin gəlir vergisinin hesablanması mexanizmi 

sadələşdirilərək (vergi tutma mənbəyinə hesablanmaqla), bu verginin 

hesablanması şkalası 6 pilləlidən 2 pilləliyə endirilmişdir və ikili vergi dərəcəsi 

(14% və 25%) saxlanılmış, fiziki şəxslərin vergiyə cəlb olunan aylıq gəlirlərinin 

maksimum həddi 2500 manatadək artırılmışdır [2,18]. Aqrar sektorun inkişafını 

stimullaşdırmaq məqsədilə kənd təsərrüfatı istehsalçıları torpaq vergisi istisna 

olmaqla, bütün vergilərdən azad edilmiş, fiziki şəxslərin əmanətləri üzrə  
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ödənilən faiz məbləğlərindən gəlir vergisinin tutulmasına güzəştlər tətbiq 

edilmiş, banklar, sığorta və təkrarsığorta şirkətlərinin mənfəətinin nizamnamə 

kapitalının artırılmasına yönəldilmiş hissəsi mənfəət vergisindən azad 

olunmuşdur.  

“Paying taxes” hesabatlarında yer alan fiskal göstəricilər üzrə 

Azərbaycanın mövqeyinin yaxşılaşması ölkəmizdə makrofiskal siyasətin 

dayanıqlı olmasını göstərir.  

Azərbaycan Respublikasın da xarici investorlar, ümumilik də sahibkarlıq 

fəaliyyəti üçün sövq edici investisiya siyasətinin və iqtisadi biznes mühitinin 

formalaşdırılmasının keyfiyyət və kəmiyyət qiymətləndirilməsi yuxarıda 

sadalanan kriteriyalar əsasında təşkil olunur. 

Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası öz rəqiblərilə müqayisədə malik 

olduğu üstünlüklərini (inkişaf etməmiş bazarları, istehsalın aşağı maya dəyərini, 

ixtisaslaşmış işçi qüvvəsinin mövcudluğunu və s.) mütləq şəkildə dünya ya 

aşkarlamalıdır. Bu və digər xüsusiyyətlər Azərbaycana rəqabət üstünlüklərinə 

sahib olmaq imkanı yaradır və respublikamız spesifik siyasətdən, sövqedici 

mexanizmlərdən və investorlar üçün nəzərdə tutulmuş zəmanətlərdən istifadə 

etməklə həmin üstünlükləri qeyri-şərtsiz gücləndirməlidir. 

Ölkədə investisiya iqliminin yaxşılaşdırılması üzrə proqramların əsas 

elementi olaraq dövlət və xüsusi sektor arasında dialoqun yaradılması durur; 

xüsusən, əsas məsələlərdən biri yerli arbitraj sisteminin, habelə bu fəaliyyətlə 

bağlı xarici investorlar və yerli sahibkarlar arasında yaranan münaqişələrin həll 

edilməsinə xidmət edən mümkün mexanizmlərin təkmilləşdirilməsi məsələsidir. 

Xarici investorların stimullaşdırılması üçün motivasiyalar müxtəlif ola 

bilər: məşğulluğun artırılması və sosial sabitlik (Fransa, Böyük Britaniya), 

sənayenin restrukturizasiyası və təbii resursların mənimsənilməsi (Braziliya, 

Çili, Venesuela), ixracın inkişaf etdirilməsi və sənət (peşə) bacarıqların 

köçürülməsi (Çin), kənd təsərrüfatının və mədən sənayesi sektorlarının inkişaf 

etdirilməsi (Argentina, Avstraliya), Beynəlxalq Valyuta Fondu kimi beynəlxalq 

donorların təzyiq göstərməsi (Hindistan, Filippin), kapital yatırılmasına olan 

təxirəsalınmaz tələbat (Meksika, Tailand, İndoneziya) və s. Bir çox hallarda 

hökumət öz qərarlarında məs birbaşa xarici investisiyaların stimullaşdırılması 

halını irəli sürür ki, bunun digər amillərlə kombinasiyasının nəticəsi ölkənin 

iqtisadi inkişafa sürüklənməsi ilə müşahidə oluna bilər.  

Məhz onlar—BXİ “təzə” kapitalın, nou-hau və texnologiyaların idxalına 

səbəb olur. Xüsusilə, keçid dövrü prosesində bu özünü daha aydın şəkildə 

büruzə verir. Ümumilikdə, öz milli iqtisadiyyatlarını inkişaf etdirən,  mütərəqqi 

ölkələr birbaşa xarici investisiyalara dair açıq siyasətinin həyata keçirilməsinə 

üstünlük verirlər. Bununla yanaşı, dürüst, dəqiq qaydalar və stimullaşdırma 

formaları (məsələn, mənfəətin tam vergisiz məcburi təkrar  
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investisiyalaşdırılması və s.) xüssusilə xarici kapial mənbələri, transmilli 

korporasiyalar üçün sövqedici mexanizmlər kimi sayıla bilər. Sonuncular isə 

resipient ölkələrdə özlərini “vicdanlı vətəndaşlar” kimi aparmağa 

çalışmalıdırlar, çünki bu bazarda uzunmüddətli uğurun əldə edilməsinə bir 

təminatı olduğunu yaxşı anlayırlar. Bununla bərabər qeyd etmək lazımdır ki, 

xarici investisiyaların artım tempinə müxtəlif amillər təsir göstərir. 

Azərbaycan  Respublikası  hökumətinin  strategiyasına  əsaslanaraq,  

tərəfimizdən belə bir mülahizələr irəli sürürük ki, investisiya mühiti, onu 

formalaşdıran aspektlər və vergi yükü amili (onun tərkibi) bilavasitə xarici 

kapital cəlbinə yönəlik müxtəlif iqtisadi motiv, stimullarla ümumilik də, 

maliyyə-investisiya cəlbediciliyi mexanizmi ilə perspektivdə iqtisadi-sosial 

yönümlü iqtisadiyyatda təkrar istehsal prosesinin davamlılığını təmin 

etməlidirlər. Bununla yanaşı, sivil bazar islahatlarının davam etdirilməsi və 

xarici investorlar tərəfindən ölkənin sosial-iqtisadi inkişafına yönələn fəal 

investisiya  strategiyasının  təmin  edilməsi  üçün  tez  bir  sürətdə mühüm 

maliyyə yönlü iqtisadi problemləri həll etmək lazımdır ki, onların sırasında 

aşağıdakıları qeyd edə bilərik: 

1. Əlverişli investisiya mühitini formalaşdıran və xarici kapitalın cəlb 

olunmasının stimullaşdırılmasında büdcə-vergi mexanizminin rolunun 

qiymətləndirilməsinin məhz qurulun vergi  yükünün səviyyəsindən asılı olaraq 

tənzimlənməsi. 

2. Xarici investisiyaların və onların rejimlərinin müdafiəsi və maliyyə qeyri-

sabitliyi şəraitində onların qaytarılmasına dair dövlət zəmanəti üzrə 

qanunverici-hüquq mexanizminin yaradılması və s. məsələlər. 

3. Xarici maliyyə resurslarının cəlb edilməsinin təşkilati-hüquqi sisteminin 

formalaşdırılması  və xarici investorların cəlbi prosesində müxtəlif 

stimullaşdırıcı motivasiya edici mexanizmlərin tətbiqi şəraitin təmin edilməsi.  
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İnvestisiya proseslərinin regional idarə olunmasının məzmunu və 

mexanizmləri 

 

Content and mechanisms of regional investment management 

 

Содержание и механизмы управления региональными инвестициями 

 

  Xülasə: İnvestisiya fəaliyyətinin regional idarə olunması sisteminin 

təşəkkül tapmasına doğru müasir yanaşmaların təkmilləşdirilməsi və sahə 

xarakterli obyektlərdə onların səmərəli istifadə edilməsinə baxılmışdır. 

 Eyni zamanda müasir şəraitdə investisiya fəaliyyətinin regional idarə 

olunmasının nəzəri aspektləri  onun əsas kateqoriyaları və funksiyalarının 

müəyyən edilməsinə məsələlərinə baxılmışdır .   

  Açar sözləri: investisiya prosesləri, təşkilati-iqtisadi mexanizmlər, 

regional idarəolunma, dövlət –idarəetmə sistemi. 

 

 Abstract: The problems on development modern approaches to the 

establishment of the system of the regional investment management and their 

effective use in the sector-specific objects have been considered. 

The problems on the theoretical aspects of the establishment of the regional 

investment management in the current context, identification its main 

categories and functions have been considered as well. 

  Keywords: investment processes, organizational and economic 

mechanisms, regional management, public administration system. 

 

 Резюме: Рассмотрены задачи о выработке современных подходов 

к формированию системы регионального управления инвестиционной 

деятельностью и их эффективного использования в объектах отраслевого 

характера. 

 Также рассмотрены задачи о теоретических аспектах 

формирования регионального управления инвестиционной деятельности 

в современных условиях, выявлении ее основные категории и функции. 

  Ключевые слова: инвестиционные процессы, организационно- 
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 экономические механизмы, региональное управление, система 

государственного управления. 

 

   Giriş 

 İnvestisiya proseslərinin regional idarə olunmasının təminatı təşkilati-

iqtisadi mexanizmlər vasitəsi ilə həyata keçirilir. 

Hal-hazırda respublikada investisiya proseslərinin regional idarə olunmasının 

təşkilati mexanizmi tam şəkildə formalaşdırılmamışdır, bu, daha yüksək 

diqqət və təkmilləşdirmə tələb edir. 

 Məqalədə bu problemin həlli üçün, investisiya proseslərinin regional 

idarə olunması sistemini təkmilləşdirməyə imkan verən idarəetmə prinsiplərinə 

əsaslanan əsaslandırılmış elmi yanaşmaya daxildir [1, səh. 91 - 98]. 

 Aparılan tədqiqat göstərmişdir ki, bu idarəetmə prinsiplərinə: 

- investisiya proseslərinin regional idarə olunması məqsədlərinin, regionun 

ümumi məqsədləri ilə qarşılıqlı əlaqədə qoyulmasını; 

- investisiya prosesləri sferasında məsələlərin həllində prioritetliyin aşkar 

edilməsini; 

- bütün mülkiyyət formaları daxil edilməklə, investisiya prosesləri 

subyektlərinin qarşılıqlı faydalı maraqlarının nəzərə alınmasını; 

- dövlət orqanlarından yardım əldə edilməsinə vahid yanaşmanı; 

- investisiya proseslərinin bütün subyektləri üçün aşkarlığı və məlumatlılığı; 

- investisiya prosesinin subyektləri arasında investisiyaların yatırılması 

prosesinin tənzimlənməsini; 

- investisiya proseslərində yerli özünüidarə orqanlarının fəal iştirakını; 

- ierarxiyanın bütün səviyyələrində investisiyaların yatırılması sisteminin 

tarazlaşdırılmasını aid etmək olar. 

Bununla belə, investisiya proseslərinin regional idarə olunmasının makroiq-

tisadi mühitə daxil olmasını nəzərə alaraq, deyə bilərik ki, onlar daha yüksək 

səviyyədə ümumi prinsiplərə, o cümlədən, dövlət idarəetmə sisteminə 

əsaslanmalıdırlar. 

 Dövlət səviyyəsində bu idarəetmə prinsiplərinə: 

- regional dövlət hakimiyyət orqanlarının səlahiyyətlərinin nəzərə alınması; 

- biznes-strukturlarda dövlət maraqlarının tənzimlənməsi; 

- dövlət səviyyəsində qəbul olunmuş idarəetmə qərarlarının optimallığı; 

- maraqlı tərəflərin investisiya xarakterli qərarlara dair məlumatları vaxtında 

əldə etmək imkanları; 

- maraqlı tərəflərin xeyrinə vergi proseslərinin tənzimlənməsi, investisiya 

proseslərinin uçotunun aparılması; 

- biznes-strukturların investisiyalar əldə etməsinə dəstək sahəsində çevik 

normativ  hüquqi aktların vaxtında qəbul olunması; 
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- dövlət orqanları tərəfindən təminatların verilməsi aiddir. 

 İnvestisiya prosesinin regional idarə olunmasının baza əsası 

informasiya mühitidir, qabaqcıl informasiya dəstəyi beynəlxalq investorlarla 

işin zəruri elementidir. Məlumatın səhihliyi investisiya proseslərinin 

inkişafında xüsusi rol oynayır: məlumatın səhihliyi investisiya bazarının 

rəqabət qabiliyyətliliyinin dərəcəsini aşkar edir və onun paylanmasına 

əhəmiyyətli təsir göstərir; müasir İKT-nın inkişafı, əldə oluna bilən 

informasiyanın sistemli artımına səbəb olmuşdur. 

 Regional investisiya strategiyasının idarəetmə mexanizminin 

informasiya təminatı aşağıdakı komponentlərdən:  

- idarəetmənin strateji və taktiki məsələlərinin yerinə yetirilməsi üçün 

regionun idarəetmə orqanlarının vahid informasiya məkanının 

yaradılmasından;  

- investisiya prosesinin idarə olunmasının proqram-məqsədli informasiya 

bazasının hazırlanmasından;  

- investisiya prosesləri ilə bağlı informasiyanın toplanması və işlənməsi üzrə 

yeni təşkilati bölmələrin yaradılmasından; 

- iqtisadiyyatın bütün sahələrində bazis-strukturun ixtisaslı informasiya 

təminatından;  

- bazar subyektlərinin məlumatlandırılması sahəsində elektron sistemin 

yaradılmasından ibarətdir. 

 Hal-hazırda dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinin çoxu xarici investorlarla 

qarşılıqlı münasibətlərə cavabdeh olan xüsusiləşdirilmiş agentliklər yaradırlar, 

onların: 

•  potensial investorların gözündə regionun müsbət imicinin yaradılması; 

•  investisiyaların məqsədli şəkildə cəlb edilməsinin həyata keçirilməsi; 

•  investisiyaların həyata keçirilməsi ilə bağlı investorlara xidmət 

göstərilməsi kimi funksiyaları vardır. 

 İnvestisiyaların məqsədyönlülüyü, regionun iqtisadi inkişafı üçün zəruri 

investisiyalarının olduğu nəzərdən keçirilən firmalar həlqəsinin aşkara 

çıxarılması və investisiya yatırımları perspektivləri ilə onları maraqlandırmaq 

məqsədilə, onlarla birbaşa əlaqə yaradılması yolu ilə reallaşır. İnvestorlar 

üçün zəruri informasiyaları olan regional informasiya şəbəkəsinin yaradılması 

məqsədə-uyğundur. 

 Regionda mövcud investisiya imkanlarına dair potensial investorların 

məlumatlandırılması, yalnız həm region səviyyəsində, həm də bütün ölkə 

səviyyəsində bu imkanların müəyyən edilməsindən sonra yerinə yetirilə bilər. 

II. Yuxarıda investisiya proseslərinin regional idarə olunmasının təşkilati- 
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iqtisadi mexanizmlərini ümumi şəkildə nəzərdən keçirdik. Lakin istənilən 

halda, regionların idarə olunması müxtəlif müəsisələrin məcmusundan 

qaynaqlanır ki, bunların da öz investisiya fəaliyyətlərinin idarəetmə 

mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsinə  ehtiyacları vardır. 

Müasir tədqiqatçıların fikrincə, bu məsələnin həllində müxtəlif firmalarda 

investisiya proseslərinin qiymətləndirilməsi üçün sistemli yanaşmadan istifadə 

etmək lazımdır [2]. 

 Firmaların investisiya proseslərinin təşkilati-iqtisadi təminatının sistem 

yanaşmasının istifadə olunmasında bir sıra komponentlər: 

- tədqiq olunan firmanın təşkilati strukturu; 

- idarəetmə və səlahiyyətlərin həvalə olunması funksiyaları; 

- firmada informasiyaların yerləşməsinin qaydaya salınması və işlənməsi 

nəzərə alınmalıdır. 

 Sənaye firmalarında yuxarıda adı çəkilən ayrı-ayrı elementlərin mövcud 

olmasına baxmayaraq, tədqiqat göstərir ki, əsasən, kompleks halında bütün 

elementlər mövcud deyildir. 

 Kiçik və orta firmalarda investisiya fəaliyyətinin idarə olunması problemi 

çox da kəskin şəkildə qarşıda dayanmır. Firmalar şaxələnmiş təşkilati 

struktura malik deyillər, ayrı-ayrı fəaliyyətlərlə məşğuldurlar, buna görə də 

investisiya fəaliyyətinin təşkili  çox da mürəkkəb deyildir. 

 Bu problemin həllindən ötrü investisiya fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi 

zamanı sistem yanaşma tətbiq etmək lazımdır, bu da investisiya obyektlərinə, 

onların biznesin inkişafına cəlb olunması, səhmdarların, menecerlərin və digər 

iştirakçılar qrupunun maraqlarına uyğun gəlməsi nöqteyi-nəzərindən üstünlük 

verilməsi, habelə fəaliyyətin nəticələrinin və alınmış maliyyə və qeyri-maliyyə 

nəticələrinin qarşıya qoyulmuş məqsədlərə və vəzifələrə uyğun gəlməsinin  

sistemli təhlili imkanı verir. 

 Buradan görünür ki, strateji menecment firmanın idarəetmə fəaliyyətinin 

digər növləri üzərində əsas vəzifə daşıyır, firmanın perspektiv inkişafında 

mühüm prioritetləri müəyyən edir. 

İnvestisiya fəaliyyətinin inkişafı prosesində perspektiv planların tərtib 

olunması və mövcud planların tənzimlənməsi üçün əks əlaqə çıxış 

informasiyası yaradılır – beləliklə, investisiya fəaliyyətinin strategiya 

hazırlanması məsələlərinə təsiri izlənilir. 

 Taktiki səviyyədə investisiya fəaliyyətinin idarə olunması firmadakı 

idarəetmə fəaliyyətinin bütün növləri ilə qarşılıqlı əlaqədədir. Bununla 

əlaqədar olaraq, fəaliyyət növləri arasında aydın sərhədləri dəqiq müəyyən 

etmək  çətindir. Bütün fəaliyyət növlərinin investisiya fəaliyyətinə təsiri, 

sonrakı realizasiya üçün investisiya imkanlarını aşkara çıxarır. 

Əlavə edək ki, layihələrin mülkiyyətçiləri və investorların səmərəlilik  
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meyarlarının əsas hissəsinə: 

• investisiyaların mənfəətliliyi; 

• rentabellik; 

• investisiyaların riskliliyi; 

• investisiyaların müddətliliyi; 

• layihənin rəqabət qabiliyyətliliyi; 

• investisiyalara xarici təsir; 

• investisiyalara daxili təsir; 

• investisiyaların region üçün (dövlət idarəetmə orqanlarının və bələdiyyə 

orqanlarınin dəstəyinə səbəb olan) obyektiv zərurəti daxildir [2, səh. 1-5]. 

Firmada investisiya fəaliyyətinin təşkilinin məqsədlərini, investisiya 

fəaliyyətinin məqsədlərinə və investisiya fəaliyyətinin idarə olunmasının 

təşkilinin məqsədlərinə ayirmaq olar, bunlara:  

- gəlirlərin artması; 

- firmanın markası; 

- əməyin səmərəliliyinin yüksəldilməsi; 

- istehsalatdankənar sferanın bazasının yaradılması və s. daxildir. 

 Firmada investisiya fəaliyyətinin idarə olunmasının təşkilinin 

məqsədləri aşağıdakı komponentlərdən: 

- əlaqədən, bir-birindən asılı olmaqdan; 

- səlahiyyətlərin bölünməsindən; 

- qəbul olunmuş qərarların alternativliyindən; 

- informasiyanın vaxtında rasional paylanmasından ibarətdir. 

İdarəetmə mexanizminin tərkibindəki idarəolunan sistem, yeni istehsalat 

güclərinin yaradılmasına istiqamətlənmiş prosesi: 

• investisiyaların yerinə yetirilməsinin zərurəti və mümkünlüyünə şərait 

yaradılmasını; 

• investisiya istiqamətli obyektlərin seçilməsini; 

• alternativ variantların qiymətləndirilməsini; 

• investisiya kreditlərinin verilməsini; 

• istehsalat güclərinin yaradılmasına yönəlmiş ən mühüm işləri; 

• istehsalat güclərinə yiyələnməni və onların istifadəsini ifadə edir. 

 Praktik fəaliyyətdə firmanın dəyərinin idarə olunması əsasında 

investisiya planlaşdırılmasının təşkilati-iqtisadi mexanizmlərinin yaradılması 

məqsədləri bir çox faktorların bazasında müəyyənləşdirilir, bunların arasında 

menecerlərin üstünlük verməsi, investorun tələbi, resursların məhdudluğu, 

bazarın dəyişkənliyi  ola bilər. 

 III. İnvestisiya prosesinin regional idarə olunmasında sahə yönümü  
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məsələlərinə mühüm yer ayrılır. Regionun firmalarının investisiya 

proseslərinin birləşdirilməsi, sahələrin və  klasterlərin investisiya proseslərinin 

formalaşdırılması yolu ilə təkcə ərazi əlamətinə görə deyil, həm də sahə 

əlamətinə görə mümkündür. Bu isə, ayrı-ayrı firmaların və onların strateji 

tərəfdaşlığının qarşılıqlı təsirindən iqtisadi səmərə əldə edilməsinin 

mümkünlüyü ilə əlaqədar, müasir şəraitdə xeyli aktualdır. Bu səbəbdən, 

regionun investisiya prosesi, oradakı ayrı-ayrı müəsisələrin investisiya 

proseslərinin xüsusiyyətlərinin sadə cəminə bərabər olmayan xüsusiyyətlər və 

xarakteristikalar əldə edir. 

 Tədqiqatın spesifikasına müvafiq olaraq, idarəetmə obyekti kimi, 

regionda investisiya prosesini iki istiqamət:  

А. regional:  

- regionun firmalarının investisiya prosesi; 

- yerli strukturların investisiya prosesi; 

- regionun investisiya prosesi; 

Б. fazalar üzrə: 

- investisiya resurslarının yaradılması; 

- investisiya resurslarının yerləşməsi üzrə yoxlamaq lazımdır [3, səh. 129 - 

131]. 

İnvestisiya prosesinin transformasiyasının (başqa formaya çevrilməsinin) 

səviyyələr və mərhələlər üzrə təhlili, aqreqir zamanı mütləq meydana çıxan 

itkilərdən (idarəetmə məsələlərinin həlli üçün əhəmiyyəti olan firma haqqında 

məlumatların müəyyən hissəsinin itkiləri) yayınmaq üçün zəruridir.  

Regionun investisiya prosesi daxili struktura malik olmaqla, investisiya 

altsistemlərinin digər elementləri ilə (məsələn, sahə) vəhdət şəklində və 

qarşılıqlı əlaqədə (onlar üçün müəyyənedici olmaqla) həyata keçirilir.  

İdarəetmə obyekti kimi investisiya prosesi, həmçinin daha yüksək səviyyəli 

sistemin – regional sistemin digər elementləri ilə qarşılıqlı əlaqədə nəzərdən 

keçirilməlidir. Diaqnostika regional sistemin aşağıdakı əsas elementlərini 

aşkara çıxarmağa və onların investisiya altsistemi ilə qarşılıqlı əlaqəsini 

izləməyə imkan vermişdir: 

- ərazi altsistemi bir çox cəhətlərdən regionun investisiya potensialını, 

investisiya layihələrinin həyata keçirilməsinin şərti kimi resurslarla təminatı 

və onların yerləşdirilməsini müəyyən edir; 

- kommersiya altsistemi, firma-investisiyaların və onlar tərəfindən həyata 

keçirilən investisiya layihələrinin məcmusu kimi, investisiya fəaliyyətinin 

obyekti rolunda çıxış edir;  

- sosial altsistem ixtisaslı kadrların mənbəyi rolunu oynayır, onların sayı və 

hazırlıq səviyyəsi, bir çox cəhətlərdən əmək resurslarının dəyərini müəyyən 

edir; 
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- pul-kredit altsistemi, əhalinin əmanətlərini cəlb edərək və onları istehsal 

sektoruna yönəldərək, investisiya prosesini zəruri maliyyə resursları ilə təmin 

edir; 

- informasiya altsisteminə, regionun sosial-iqtisadi inkişafının vəziyyətinin və 

dinamikası haqqında informasiyaların yığılması, toplanması, emalı, 

mühafizəsinin təmin edilməsi və  əldə oluna bilmə imkanının sistemi daxildir; 

- strateji altsistem investisiya fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün şərait 

yaradılması, investorlarda regiondakı iqtisadi siyasətin sabitliyinə inam 

yaradıl-ması yolu ilə regionda investisiya proseslərinə təsir göstərir; 

- taktiki altsistemə, regional sistemin bütün elementlərini tənzimləmək 

funksiyasını həyata keçirən regionun hüquqi və icra hakimiyyəti daxildir. 

         İnvestisiya prosesinin spesifikası elədir ki, investisiya sferasında 

firmaların və təşkilarların məqsədləri müəyyən dərəcədə yuxarı səviyyəli 

məqsədlərin əldə olunmasına imkan yaradır, hərçənd ki, heç də həmişə onlarla 

üst-üstə düşmür. Bu zaman daha yüksək səviyyəli məqsədlərdə, həm nisbətən 

aşağı səviyyəli məqsədlərdən miras qalmış məqsədlər, həm də, cari səviyyədə 

meydana çıxan məqsədlər ola bilər. Bu məqsədlə “məqsədlər ağacından” 

istifadə etmək məqsədəuyğundur, onu bu halda regional investisiya prosesinin 

əsas məqsədini  mikrosəviyyəli məqsədlərə qədər dekompozisiyası (kiçik 

hissələrə bölünməsi) prinsipi ilə deyil, əksinə, müəsisələrin və təşkilatların 

məqsədlərinin bələdiyyə qurumlarının və regionun məqsədlərinə aqreqir 

edilməsi yolu ilə qurmaq məqsədəuyğundur . 

Beləliklə, regionda investisiya siyasətinin sistem yanaşması istifadə edilməklə 

aparılmış detallı təhlili göstərdi ki, idarəetmə obyekti kimi, o, ayrı-ayrı tərkib 

hissələrdən ibarət olan mürəkkəb hadisəni ifadə edir. Bu zaman hər bir tərkib 

hissəsi, öz növbəsində, özünün daxili strukturuna və fəaliyyət göstərmə 

məntiqinə malikdir. Buna görə də,  regionun investisiya proseslərinin 

idarəetmə sistemi, istənilən iqtisadi obyektlərin idarə olunması üçün xarakter 

olan prinsiplər üzrə qurulsa da, bütün mərhələlərdə və bütün strukturlarda 

idarəetmə obyektinin mürəkkəb təbiəti ilə şərtlənən az və ya çox zəruri 

xüsusiyyətlərə malik olmalıdır. 

IV. İnvestisiya siyasətinin dövlətin imkanında olan real mexanizmləri çox 

deyildir. Mövcud olan üsullar praktikada geniş istifadə olunur. Müxtəlif 

sərmayədarlara görə müxtəlif siyasət lazımdır, hər birinə xüsusi yanaşma 

olmalıdır. Bundan əlavə, sərmayədarlar və sahələr investisiya layihələrini 

həyata keçirərkən: 

• zəif infrastruktur; 

• əraziyə və şəhərsalma prosedurlarına giriş problemləri; 
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• ixtisaslı kadrların olmaması; 

• pul vəsaitlərinin əldə edilməsi imkanının zəifliyi; 

• idarəetmə sahəsində əngəllər; 

• biznesin tələbatlarının və sərmayədarların cəlb edilməsi institutunun 

zəif strateji idarə olunması, uçotu problemləri ilə qarşılaşırlar. 

 

Nəticə 

 Bu faktların bazasında sahənin investisiya cəlbediciliyinin 

formalaşdırılması konsepsiyası işlənib hazırlanmış, investisiyaların cəlb  

olunmasının səkkiz əsas vasitəsi qeyd olunmuşdur .[4, səh. 6-7]. 

 İnvestisiya reytinqində ehtimal edilir ki, sərmayədar maliyyə 

öhdəliklərini yerinə yetirməkdən ötrü yüksək qabiliyyətlərə malikdir, bununla 

belə, xarici amillərin təsirinə də məruz qalır. Nəzəri reytinq  emitentin 

maliyyə öhdəliklərini yerinə yetirməyə kifayət qədər iqtidarı olmadığını 

göstərir. Beləliklə, kredit reytinqi, verilmiş konkret emitentlə iş zamanı kredit 

verənin və ya sərmayədarın risk səviyyəsini xarakterizə edir [5, səh. 72 - 74]. 

 Qeyd etmək vacibdir ki, investisiya cəlbediciliyinin göstəricilərinin 

müəyyən olunması üçün nəzərdə tutulmuş həm faktor, həm də risk 

yanaşmaları ümumi analitik və riyazi instrumentarilərə malikdir. Praktikada 

regionların investisiya cəlbediciliyinin qiymətləndirilməsinə fəaliyyətdə olan 

bütün yanaşmalar üçün müxtəlif iqtisadi-statistik metodların istifadə olunması  

xarakterikdir. Çox hallarda iqtisadi sistemin investisiya şəraitlərini və sonrakı 

məzmunlu interpretasiyaları və tövsiyələri müəyyən etməyə qabil olan inteqral 

göstəricilərin qurulması zamanı bu metoda müraciət edirlər. 

  Ölkənin investisiya cəlbediciliyi reytinqi kredit verənlər və potensial 

sərmayədarlar üçün müəyyənləşdirici göstəricidir, lakin yalnız birbaşa 

investisiya qoyuluşu formatında onun analitikası məcburi deyildir. Reytinqin 

aşağı düşməsi – investisiya cəlbediciliyinin itirilməsi təhlükəsinin 

özünəməxsus surətidir, belə ki, professional sərmayədarlar üçün risk dərəcəsi, 

regional inkişaf sferasında əsaslandırılmış idarəetmə qərarlarının qəbul 

edilməsi zamanı daha çox  səciyyəvidir. 

  Qeyd etmək lazımdır ki, milli reytinq agentliklərinin reytinqləri daxili 

bazarda iş üçün daha rasionaldır. Reytinqlərdən ilk növbədə istifadə edənlər 

yerli investor-lardır, onlar üçün əsas məsələ reytinqin hazırlanması və tərtib 

olunması zamanı işgüzar dövriyyənin milli praktikasının nəzərə alınmasıdır. 

Müasir regional iqtisadiyyatın elmi-metodik bazasının prioritet təşkil etməsi, 

ölkədə və onun regionlarında iqtisadi-investisiya iqliminin qiymətləndirilməsi 

bir sıra ETTKİ-də kifayət qədər geniş tədqiq olunmuşdur, buna görə də burada 

bir neçə metodik yanaşma mövcuddur, bunlar da müvafiq qaydada münasib  
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instrumentar təminatdan istifadə edirlər. 

Azərbaycan Respublikasında 2013 – 2017-ci illər üçün regional investisiya 

reytinqlərinin vəziyyəti cədvəl № 2; göstərilmişdir. 

 

Cədvəl № 1 

Azərbaycan Respublikasının 2016 – 2017-ci illər üçün regional investisiya 

 reytinqləri. 

Şəhərlər və 

 rayonlar 

2017 2016 Dinamika 

Reytinq Göstəricilər Reytinq Göstəricilər 

Bakı 1 0,785 1 0,781 - 

Naxçıvan 2 0.638 2 0,580 - 

Мingəçevir 3 0.465 3 0,502 - 

Sumqayıt 4 0.448 4 0,458 - 

Şirvan 5 0.419 6 0,426 ▲  1 

Gəncə 6 0.408 5 0,429 ▼ -1 

Abşeron rayonu 7 0.407 7 0,420 - 

Naftalan 8 0.376 14 0,393 ▲  6 

İmişli rayonu 9 0.374 13 0,394 ▲  4 

Culfa rayonu 10 0.364 8 0,403 ▼ -2 

Beyləqan rayonu 11 0.351 17 0,358 ▲  6 

Qəbələ rayonu 12 0.350 19 0,353 ▲  7 

Ordubad rayonu 13 0.347 9 0,398 ▼ -4  

Babək rayonu 14 0.346 11 0,396 ▼ -3 

Bərdə rayonu 15 0.343 24 0.390 ▲  9 

Qax rayonu 16 0.341 20 0.348 ▲  4 

Siyəzən rayonu 17 0.341 37 0.323 ▲ 20 

Qazax rayonu 18 0.340 18 0.353 - 

Şərur rayonu 19 0.340 12 0.395 ▼ -7 

Хızı rayonu 20 0.333 59 0.273 ▲ 39 

Yevlax rayonu 21 0.332 21 0.348 - 

Şəki rayonu 22 0.331 22 0.346 - 

Zaqatala rayonu 23 0.330 26 0.338 ▲  3 

Оğuz rayonu 24 0.329 23 0.344 ▼ -1 

Göygöl rayonu 25 0.330 25 0.342 - 

Lənkəran rayonu 26 0.323 29 0.333 ▲  3 

Хаçmaz rayonu 27 0.319 27 0.335 - 

Şahbuz rayonu 28 0.319 15 0.390 ▼ -13 
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Qusar rayonu 29 0.318 28 0.333 ▼  -1 

Sədərək rayonu 30 0.318 16 0.372 ▼-14 

Hacıqabul rayonu 31 0.318 42 0.309 ▲  11 

Кəngərli rayonu 32 0.317 10 0.397 ▼ -22 

Göyçay rayonu 33 0.316 38 0.322 ▲   5 

Аğcabədi rayonu 34 0.315 40 0.315 ▲   6 

Neftçala rayonu 35 0.315 36 0.324 ▲   1 

Аğstafa rayonu 36 0.312 35 0.324 ▼  -1 

Goranboy rayonu 37 0.311 30 0.328 ▼  -7 

Şamaxı rayonu 38 0.311 46 0.303 ▲   8 

Quba rayonu 39 0.310 31 0.327 ▼  -8 

Аğdaş rayonu 40 0.309 39 0.316 ▼  -1 

Тоvuz rayonu 41 0.308 43 0.307 ▲   2 

Sаlyan rayonu 42 0.307 45 0.304 ▲   3 

Samux rayonu 43 0.305 34 0.325 ▼  -9 

Şəmkir rayonu 44 0.305 41 0.310 ▼  -3 

İsmayıllı rayonu 45 0.304 33 0.326 ▼ -12 

Şabran rayonu 46 0.304 32 0.326 ▼ -14 

Qobustan rayonu 47 0.299 47 0.302 - 

Маsallı rayonu 48 0.297 44 0.301 ▼  -4 

Ucar rayonu 49 0.295 50 0.299 ▲   1 

Biləsuvar rayonu  50 0.289 49 0.300 ▼  -1 

Тərtər rayonu 51 0.288 51 0.298 0 

Кürdəmir rayonu 52 0.289 48 0.295 ▼  -4 

Saatlı rayonu 53 0.285 54 0.290 ▲  1 

Zərdab rayonu 54 0.284 56 0.283 ▲  2 

Sabirabad rayonu  55 0.284 58 0.278 ▲  3 

Balakən rayonu 56 0.280 52 0.295 ▼  -4 

Аğsu rayonu 57 0.280 53 0.294 ▼  -4 

Daşkəsən rayonu 58 0.278 55 0.284 ▼  -3 

Cəlilabad rayonu 59 0.272 61 0.267 ▲   2 

Yardımlı rayonu 60 0.268 60 0.269 - 

Lerik rayonu 61 0.267 57 0.282 ▼  -4 

Аstara rayonu  62 0.262 62 0.265 - 

Gədəbəy rayonu 63 0.260 63 0.265 - 

Cədvəl № 2 

Azərbaycan Respublikasının 2013 – 2017-ci  illər üçün regional  

investisiya    reytinqləri. 
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Şəhərlər  

və  

rayonlar 

2017 2016 2015 2014 2013 

Rey 

tinq 

Gös 

tərici 

Rey 

tinq 

Göstə 

rici 

Rey 

tinq 

Göstə 

rici 

Rey 

tinq 

Gös 

tərici 

Rey 

tinq 

Gös 

tərici 

Bakı 1 0.785 1 0.781 1 0.876 1 0.837 1 0.832 

Мingəçevir 2 0.464 2 0.502 2 0.471 6 0.385 2 0.550 

Sumqayıt 3 0.448 3 0.458 5 0.446 2 0.423 8 0.468 

Şirvan 4 0.419 5 0.426 4 0.460 5 0.387 5 0.478 

Gəncə 5 0.408 4 0.429 6 0.381 3 0.399 4 0.494 

Аbşeron 6 0.407 6 0.420 9 0.373 4 0.397 19 0.430 

Naftalan 7 0.376 8 0.393 3 0.470 18 0.327 32 0.403 

İmişli 8 0.374 7 0.394 12 0.357 19 0.327 7 0.473 

Beyləqan 9 0.351 9 0.358 21 0.339 24 0.322 24 0.419 

Qəbələ 10 0.350 11 0.353 15 0.346 14 0.332 15 0.432 

Bərdə 11 0.343 16 0.343 10 0.369 26 0.318 17 0.431 

Qax 12 0.341 12 0.348 41 0.300 7 0.363 6 0.477 

Siyəzən 13 0.341 29 0.323 19 0.341 12 0.337 27 0.414 

Qazax 14 0.340 10 0.353 14 0.350 9 0.356 12 0.442 

Хızı  15 0.333 51 0.273 13 0.355 47 0.278 9 0.465 

Yevlax  16 0.332 13 0.348 18 0.344 25 0.321 40 0.389 

Şəki  17 0.331 14 0.346 33 0.313 15 0.332 26 0.416 

Zaqatala 18 0.330 18 0.338 24 0.328 8 0.356 25 0.417 

Оğuz  19 0.330 15 0.344 16 0.346 10 0.345 13 0.438 

Göygöl  20 0.329 17 0.342 22 0.331 13 0.335 14 0.433 

Lənkəran 21 0.323 21 0.333 8 0.375 22 0.325 39 0.393 

Хаçmaz  22 0.319 19 0.335 17 0.345 40 0.296 46 0.378 

Qusar  23 0.318 20 0.333 43 0.298 17 0.328 10 0.449 

Hacıqabul 24 0.318 34 0.309 11 0.358 33 0.311 16 0.432 

Göyçay 25 0.316 30 0.322 26 0.325 37 0.301 35 0.395 

Аğcabədi 26 0.315 32 0.315 29 0.324 27 0.315 18 0.430 

Neftçala 27 0.315 28 0.324 34 0.313 30 0.314 42 0.389 

Аğstafa 28 0.312 27 0.324 35 0.310 32 0.312 37 0.394 

Goranboy 29 0.311 22 0.328 28 0.325 21 0.325 11 0.442 

Şamaxı 30 0.311 38 0.303 38 0.307 39 0.297 41 0.389 

Quba 31 0.310 23 0.327 39 0.307 31 0.312 47 0.373 

Аğdaş 32 0.309 31 0.316 7 0.377 29 0.314 44 0.385 

Тоvuz 33 0.308 35 0.307 31 0.314 28 0.315 28 0.408 

Salyan 34 0.307 37 0.304 25 0.326 34 0.307 36 0.394 

Samux 35 0.305 26 0.325 44 0.297 23 0.322 21 0.426 

Şəmkir 36 0.305 33 0.310 20 0.341 20 0.326 30 0.405 

İsmayıllı 37 0.304 25 0.326 27 0.325 43 0.288 23 0.424 
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Şabran 38 0.304 24 0.326 30 0.314 11 0.343 22 0.426 

Qobustan 39 0.299 39 0.302 40 0.304 16 0.328 3 0.494 

Маsallı 40 0.297 36 0.305 32 0.314 35 0.305 50 0.356 

Ucar 41 0.295 42 0.299 23 0.328 44 0.284 49 0.367 

Biləsuvar 42 0.289 41 0.300 37 0.307 51 0.270 43 0.387 

Тərtər 43 0.289 43 0.298 52 0.281 38 0.299 48 0.368 

Кürdəmir 44 0.288 40 0.301 47 0.289 42 0.290 29 0.407 

Saatlı 45 0.285 46 0.290 50 0.285 46 0.278 31 0.405 

Zərdab 46 0.284 48 0.283 46 0.290 45 0.279 34 0.396 

Sabirabad 47 0.284 50 0.278 49 0.286 50 0.271 45 0.382 

Balakən 48 0.280 44 0.295 36 0.308 36 0.304 38 0.393 

Аğsu 49 0.280 45 0.295 54 0.262 41 0.296 20 0.428 

Daşkəsən 50 0.278 47 0.284 48 0.288 48 0.275 33 0.403 

Cəlilabad 51 0.272 42 0.284 42 0.298 55 0.249 54 0.332 

Yardımlı 52 0.268 52 0.269 45 0.293 53 0.255 53 0.338 

Lerik 53 0.267 49 0.282 51 0.283 49 0.275 52 0.353 

Аstara 54 0.262 54 0.265 53 0.265 52 0.256 55 0.331 

Gədəbəy 55 0.260 55 0.265 55 0.232 54 0.254 51 0.355 
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Xidmətlər marketinqi sistemində kompleks marketinq tədqiqatları 

 

Complex marketing research in the service marketing system 

 

Комплексные маркетинговые исследования в системе 

маркетинга услуг 

 

Xülasə: Məqalədə kompleks marketinq tədqiqatlarının nəzəri aspektləri, 

onun məzmunu və qarşıya qoyduğu məqsədlər nəzərdən keçirilmiş; - marketinq 

xidmətləri sistemində kompleks marketinq tədqiqatları işlənib hazırlanmış, 

habelə iaşə xidmətləri sistemində  kompleks marketinqin spesifik xüsusiyyətləri 

aşkar edilmişdir. 

Açar sözləri: marketinq xidmətləri, bazar xidmətləri; modem marketinq 

xidmətləri; marketinq xidmətləri konsepsiyası; təsnifat xidmətlər; xidmət 

sahələri. 

 

Abstract: The article examines theoretical aspects of complex marketing 

research, its content and its goals;complex marketing research has been 

developed in marketing services, as well as specific features of complex 

marketing in catering services. 

Keywords: marketing services, market services, modem marketing 

services, concept of marketing services, classification services, services sector. 

 

Резюме: В статье рассмотрены теоретические аспекты комплексного 

маркетингового исследования, ее содержание и поставленные цели; 

разработаны комплексные маркетинговые исследования в системе 

маркетинговых услуг, а также выявлены специфические особенности 

комплексного маркетинга в системе услуг питания. 

Ключевые слова: маркетинг услуг, рынок услуг, модем маркетинг 

услуг,  концепция маркетинге услуг, классификация услуг, сфера услуг. 

 

    Xidmətlər marketinqi sistemində kompleks marketinq tədqiqatları  malın 

və ya məhsulun marketinqi sistemi ilə müqayisədə nisbətən yeni istiqamətdir.  
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Вununla əlaqədar olaraq, xidmətlər marketinqi sistemi kompleks marketinq 

xidmətləri aparılmasının öz xüsusiyyətlərinə və spesifikasına malikdir. 

Xidmətlər marketinqi sistemi məsələləri üzrə iqtisadi ədəbiyyatda  

apardığımız araşdırmalar, bu xüsusiyyətləri aşkara çıxarmağa və onları, mütləq 

nəzərdən keçirilməsi zəruri olan tədqiq olunan məsələlər dairəsinə daxil etməyə 

imkan vermişdir [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9]. 

Onlara:  

- xidmətlər marketinqinin konsepsiyalarını və modellərini;  

- xidmətlər marketinqinin xarakterik cəhətlərini;  

- xidmətlər sahəsində marketinqin təşkil edilməsi modelini;  

- yüksək və aşağı səviyyəli əlaqələri olan firmalarda xidmət sferası üçün 

xidmətlər marketinqi sistemini;  

- xidmətlər marketinqi konsepsiyasının yaradılması mərhələlərini;  

- xidmətlər sferasının əsas elementlərinə yanaşmaları;  

- xidmətlər marketinqinin metodoloji xüsusiyyətlərini; 

- xidmətlər sistemində təsnifat yanaşmalarını və s. aid etmək olar. 

Daha dərin kompleks araşdırma üçün xidmətlər marketinqinin yuxarıda 

sadalanan komponentlərini və elementlərini daha ətraflı nəzərdən keçirək. 

1. İlk növbədə, xidmətlər marketinqinin mahiyyətinə aydınlıq gətirək. 

Xidmətlər marketinqinin sistem kimi daha ümumiləşmiş tərifində, onun 

müştərilərin spesifik tələbatlarının aşkara çıxarılmasına yönəlmiş xidmətlərin 

işlənib hazırlanması, inkişaf etdirilməsi və həyata keçirilməsi prosesi olduğu 

ifadə olunur. Xidmətlər marketinqi elə bir xüsusi istiqamətdir ki, onun hesabına 

xidmətlər istehlakçılara çatdırılır. Bir sözlə, xidmətlər marketinqinin əsas 

vəzifəsi və məqsədi, istehlakçıya firmanı, onun xidmətlərini anlamaqda və 

qiymətləndirməkdə kömək etməkdən ibarətdir. 

Xidmətlər sferasınn xüsusi çəkisinin yüksəlməsi, ilk növbədə, 

iqtisadiyyatın bir çox sahələrində tənzimlənmənin azaldılması, bazarın 

genişləndirilməsi xidmətlərini təqdim edən firmalar arasında rəqabətin artması 

və xidmətlər sferasında ixtisaslı və hazırlıqlı heyətin sayının artması ilə bağlıdır 

[10, səh. 49]. 

Xidmətlər sferası, marketinqdən praktik şəkildə istifadə olunmasına görə 

istehsalatdan geri qalır. Xidmətlər marketinqinə, rəqabətin yüksəlməsi, 

xərclərin artması, əmək məhsuldarlığının azalması, xidmətlərin keyfiyyətində 

geriləmə ilə əlaqədar olaraq müraciət etməyə başlayırlar. Belə ki, bir qayda 

olaraq, xidmətlər marketinqinin ayrı-ayrı elementlərindən, daha çox reklamdan 

başlayırlar.  

İnkişaf etmiş ölkələrin xidmətlər iqtisadiyyatına keçidi, demək olar ki,  hiss 

olunmadan meydana çıxmış və marketinq üzrə ədəbiyyatda lazımi qədər öz 

əksini tapmamşıdır. Bir sıra ölkələrin iqtisadiyyatında xidmətlər sektorunun  
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üstünlük təşkil etməyə başlamasına baxmayaraq, marketoloqların bu 

sferada xidmətlər sektorunun və marketinqin təbiətinin müzakirəsi və tədqiqatı 

ilə məşğul olmalarına  xeyli vaxt tələb olunmuşdur.  

Belə ki, məsələn, bu günkü gündə xidmətlər marketinqinin bir sıra 

modellərini və konsepsiyalarını qeyd etmək olar. Onların arasında D.Ratmelin, 

P.Eyqlisin, К.Qrensonun, М.Biterin, F.Коtlerin və başqalarının modelləri 

əhəmiyyətli yer tutur. 

Lakin hal-hazırda marketoloqlar xidmətlər marketinqi sistemində dərin 

araıdırmalar aparırlar, bu da həmin sferada bir sıra konsepsiyaların və 

modellərin yaradılmasına imkan yaratmışdır. 

Xidmətlər marketinqinin bu modellərini və konsepsiyalarını daha ətraflı 

nəzərdən keçirək. O cümlədən, D Ratmelin modeli istehsal və qeyri-istehsal 

sahələrinin arasındakı fərqin xarakteristikasını verir, burada xidmətlər 

marketinqinin özünəməxsus xüsusiyyətləri müvəffəqiyyətlə seçilir. 

Bu konsepsiya onu təsdiq edir ki, istehsal sferasında üç əlaqəli, lakin 

tamamilə müstəqil proses:  

а) malların istehsalı prosesi;  

б) bu malların marketinqi prosesi;  

в) bu malların istehlakı prosesi bir-birindən fərqlənir.  

Bu sistemdə marketinqin funksional vəzifələri klassik vəzifələr adlanır. 

Bu model, həmçinin göstərir ki, xidmətlər kontekstində, modelin 

söykəndiyi xidmətlərin mal kimi spesifikasından törənmiş bir sıra proseslər 

üzərində istehsalı, marketinqi və istehlakı bir-birindən ayırmaq kifayət qədər 

çətindir. Xidmətlərin istehsalı və istehlakı prosesləri eyni zamanda həyata 

keçirilir. 

P.Eyqlisin xidmətlər marketinqi modeli bu, xidmətlərin istehsalı və 

istehlakının təkcə eyni zamanda olmasını deyil, həm də onun  hiss edilməzliyini 

göstərir. Modelin əsas amilləri: 

 а) böyük zonada əhatə olunmuş xidmət prosesi; 

b) kiçik zona ilə ifadə olunmuş xidmətlərin təşkili;  

c) А və B müştəriləridir. 

Bu konsepsiya göstərir ki, marketinq üzrə mütəxəssis, marketinqin istehsal 

sektorunda istifadə olunan ənənəvi strategiyalarından (mal, qiymət, 

коmmunikasi-yalar, bölüşdürmə kanalları) başqa, üç əlavə strategiyanı 

düşünməli və planlaşdır-malıdır. Personal firmanın görünən hissəsinin qeydinə 

qalmalı və müəyən maddi mühit yaratmalıdır ki, müştəri xidmətlərin 

keyfiyyətini qiymətləndirsin. Sonra mütəxəssis, xidmət prosesində müştəri ilə 

əlaqədə olan personalın müəyyən davranış standartlarını təmin etməlidir. Sonda 

mütəxəssis, müştərilərin hər birinin istehlakçılar qrupunda olmasından ötrü, 

onları necə təşkil etmək barədə düşünməlidir. 
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К.Qrenrosun modeli ona əsaslanır ki, xidmətlərin keyfiyyəti, məhz 

interaktiv marketinq prosesində yaradılır və interaktiv marketinqin əsas 

məqsədi — keyfiyyətli xidmətlər standartlarının yaradılması və saxlanmasıdır. 

Bu zaman əsas amillər, xidmətləri göstərən əməkdaşların keyfiyyətli xidmət 

prosesi və davranışı olur. Bu səbəbdən, bu amillərə strateji təsir imkanından 

ötrü  К.Qrenros iki əlavə konsepsiyanı: xidmətin keyfiyyətinin funksional-

instrumental modelini və daxili marketinqi daxil edir. 

Xidmətin keyfiyyətinin funksional-instrumental modelində nəzərdə tutulur 

ki, xidmətlər sistemində müştəriyə, onun xidmətlər prosesində təkcə nə alması 

deyil   (instrumental keyfiyyət), həm də bu prosesin necə baş verməsi 

(funksional keyfiyyət) vacibdir.  

Daxili marketinq, müəssisənin əlaqə personalına yönəldilmişdir və əməyin 

elə motivasiyalı və təşkilati şəraitini yaratmaqdan ötrü nəzərdə tutulmuşdur ki, 

xidmətlər sferasının funksional keyfiyyətinin yaradılmasına fəal şəkildə kömək 

etsin. 

Xidmətlər marketinqinin növbəti modelini М.Bitnerin konsepsiyası hesab 

etmək olar. Bu konsepsiyada o, marketinqin amillərini dörddən (məhsul, dəyər, 

logistika və informasiya) yeddiyədək genişləndirmişdir (hərəkət, maddi sübut 

və istehlakçılar əlavə olaraq daxil edilmişdir). 

       F.Kotlerin konsepsiyasına əsasən, üç əsas vahid, müəssisə-müştəri, 

müəssisə-marketoloq və personal-müştəri kimi üç nəzarət olunan həlqə yaradır. 

Xidmətlər firmasında marketinqi səmərəli idarə etmək üçün, bu üç həlqəyə 

yönəlmiş üç strategiyanı inkişaf etdirmək lazımdır. Ənənəvi marketinq 

strategiyası “firma-müştəri” həlqəsinə yönəlmişdir və qiymət yaratma, 

kommunikasiya və genişlənmə kanalları məsələləri ilə bağlıdır. Daxili 

marketinq strategiyası “firma-personal” həlqəsinə yönəlmişdir və personalın 

müştərilərə keyfiyyətli xidmət göstərməsinə motivasiyası ilə bağlıdır. Nəhayət, 

interaktiv marketinq strategiyası “personal-istehlakı” həlqəsinə yönəlmişdir və 

personalın və istehakçıların qarşılıqlı əlaqəsi prosesində göstərilən xidmətlərin 

keyfiyyətinə nəzarətlə bağlıdır. 

Xidmətlər marketinqinin yuxarıda sadalanan konsepsiyalarının 

diaqnostikası o nətcicəyə gəlməyə əsas verir ki, ümumi halda onların 

müxtəlifliyinə baxmayaraq, onlar ümumi struktur və konseptual yanaşmalara 

malikdirlər.  

A) Bütün modellər xidmətlərin məhsul kimi spesifikasından törənmişdir. 

Вu konsepsiyalarda, bu və ya digər dərəcədə xidmətlərin hiss edilməzliyi, 

mənbədən ayrılmazlığı, keyfiyyətin dəyişkənliyinin qoruna bilməməsi qeyd 

olunur.  

B) Bütün modellər, xidmətlər marketinqinin personal, xidmət prosesi və 

xidmətlərin maddi sübutu kimi strateji amillərinə diqqət verilməsinin  
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zəruriliyini göstərir.  

C) Konsepsiyaların əksəriyyətində xidmətlər marketinqinin idarə 

olunmasın-dan ötrü əlavə strategiyaların tətbiqi zərurəti qəbul olunur. Bunlara 

daxili marketinq və interaktiv marketinq aiddir. 

Beləliklə, xidmətlər marketinqi — müştərilərin spesifik tələbatlarının 

müəyyən edilməsinə yönəlmiş, onlara servis firmasının xidmətlərinin 

qiymətləndirilməsində və düzgün seçim edilməsində kömək edən xidmətlərin 

təkmilləşdirilməsi, inkişaf etdirilməsi və reallaşdırılması üsuludur. Burada 

istehlakçıya maddi formaya malik olmayan bir şey çatdırılır ki, müştəri ondan 

xeyir və fayda əldə etməlidir. Xidmətlər marketinqi elə proseslərdir ki, onların 

sayəsində subyektin xidmətləri istehlakçıya gəlib çatır. 

Xidmət anlayışına hələ də birmənalı tərif verilməmişdir. Xidmət aşağıdakı 

kimi təfsir edilə bilər [11]. 

А. Xidmət – maddi sərvətlər və ya müstəqil maddi məhsul yaratmayan 

faydalı fəaliyyətlərin bütün nöləridir. Bu səbəbdən, belə fəaliyyətin nəticəsi və 

ya xidmətlər göstərilməsi prosesinin özü malın yaradılması ilə müşayiət oluna 

bilər. 

B. Xidmət – tələbat olan istənilən funksiyalar və əməliyyatlardır.         

C. Xidmət – bir tərəfin digərinə, əsasən hiss olunmadan təklif edə biləcəyi  

istənilən səmərəli fəaliyyətdir. 

Ç. Xidmət – reallaşma məqsədi ilə icra olunan qeyri-maddi aktivdir. 

D. Xidmət – zərurət olduqda alıcılar və xidmət personalı, fiziki resurslar, 

xidmətlərin firma-təchizatçılar sistemləri arasında qarşılıqlı əlaqə  zamanı baş 

verən hiss olunmayan fəaliyyətlər kompleksindən ibarət olan prosesdir. 

Е. Xidmət – fəaliyyət formasında iqtisadi faydadır; bu, prosesin yönəldiyi 

istehlak tələbinin yüksəlməsi məqsədi daşıyan fəaliyyətdir. 

Ə. Xidmət – təchizatçı və müştərinin bilavasitə qarşılıqlı əlaqəsinin 

nəticəsidir. 

İ. Xidmət – elə fəaliyyət, iş növüdür ki, onun yerinə yetirilməsi prosesində 

yeni, əvəllər mövcud olmayan maddi-əşya məhsulu yaradılmır.  

Xidmətlərin xüsusiyyətlərinə daha ətraflı nəzər salaq. 

1. Xidmət hiss olunmur, eyni zamanda xidmət göstərilməsi tamamilə hiss 

olunan cisimlərlə müşayiət olunur. Bir çox xidmətlər – hiss olunan və hiss 

olunmayan komponentlərin kombinasiyasıdır və xidmətlər sahəsində firmanın 

vəzifələri – onu müştəri üçün daha əhəmiyyətli etmək və alış-verişdən gələn 

faydanı göstərməkdən ötrü xidmətdə hiss olunan elementi gücləndirməkdir . 

2. Xidmətlərin istehsalı və istehlakı qarşılıqlı əlaqəlidir, bu zaman xidmət, 

onu göstərmə və onun nəticələrindən istifadə proseslərinin əlaqələndirilməsini 

ifadə edir. 

3. Xidmət qorunub saxlanılan deyildir, belə ki, o, real zaman şəraitində icra  
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olunur və onun təqdim olunması anına qədər mövcud olmur. 

4. Xidmət keyfiyyətin qeyri-standartlığı və ya dəyişkənliyi xüsusiyyətinə 

malikdir. 

5. Xidmətin icraçısı, bir qayda olaraq, xidmətin nəticəsinin mülkiyyətçisi 

olmur. 

6. Xidmət, bir qayda olaraq, şəxsən göstərilmə və istifadə olunma 

xarakterinə malikdir. 

Xidmətlərin yuxarıda göstərilən xüsusiyyətləri xidmətlər marketinqinin 

metodologiyasında xüsusi cəhətlərin yaranmasına gətirib çıxarır. 

1. Marketinqin sosial-etik marketinq, inteqrasiya olunmuş marketinq, 

münasibətlər marketinqi, maksimarketinq, makromarketinq, fərdi marketinq 

kimi konsepsiyalarına daha çox diqqət ayrılır. 

2. Xidmətlər sferasına: 

- ənənəvi marketinq (xidmətin yaradılması və onun göstərilməsi prosesi, 

qiymət qoyulması, xidmətin bölüşdürülməsi, irəli çəkilməsi (yəni bazarda 

xüsusi çəkisinin artırılması) və istehlakçıya təklif edilməsi üzrə firmanın 

fəaliyyəti);  

- daxili marketinq (firmanın, öz personalı ilə müştərilərə göstərilən 

xidmətin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə yönəlmiş təlimi və motivasiyası üzrə 

işi); 

- qarşılıqlı əlaqələr marketinqi (buraya personalın müştəriyə xidmət göstər-

mək və ona fərdi yanaşmaq qabiliyyətləri aiddir) kimi marketinqin üç növü 

daxildir. 

3. Xidmətlər sferası üçün marketinq kompleksi genişlənir, buraya: 

- əməkdaşlar (xidmətin göstərilməsi zamanı xidmətin satıcısı ilə müştəri 

arasında kontakt dərəcəsi nə qədər yüksək olarsa, onların rolu da bir o qədər 

yüksək olur); 

- xidmət göstərilməsi prosesi, onun göstərilməsinin mərhələliliyi; 

- xidmətin göstərilməsi prosesinin fiziki əhatəsi və ya maddi dəlilləri 

daxildir.  

Nəticə 

Yenə də qeyd edək ki, hal-hazırda xidmətlər marketinqi, müştərilərin 

spesifik tələbatlarının aşkar edilməsinə yönəlmiş xidmətlərin yaradılması, 

bazarda xüsusi çəkisinin artırılması, reallaşdırılması prosesini ifadə edir. 

Xidmətlər marketinqi – elə hərəkətlərdir ki, onların sayəsində sizin 

xidmətləriniz müştərilərə gəlib çatır. 

Son illərdə xidmətlər sferasının sistem kimi nəzərdən keçirilməsi xüsusi 

əhəmiyyət kəsb edir 

Kontaktların aşağı səviyəsi olan xidmət üçün hər bir hiss olunan və 

kommunikasiya elementinin qısa xarakteristikası mövcuddur. Müştəri daimi  
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təşkilatı seçərkən bunları nəzərə almalıdır. Bu siyahı, təşkilatın öz 

xidmətlər marketinqi sistemini yarada bilməsindən ötrü, yoxlama siyahısı 

qismində lazım ola bilər . 
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Layihələrin xərc-fayda təhlili (CBA) əsasında qiymətləndirilməsi və 

seçilməsi metodlari  

 

Evaluation and selection methods of project on cost-benefit analysis (CBA) 

 

Методы анализа затраты-эффективности экспертного исдедования 

проектов (АЗЭ) 

 

Xülasə: Məqalədə Xərc-Fayda Təhlili, onun tətbiqi tarixçəsi, tətbiqi 

sahəsi və məqsədi açıqlanmışdır. Xərc-Fayda Təhlilində istifadə olunan əsas 

anlayışların izahı, əsas metodların tətbiqi üzrə qısa icmal verilmiş, infrastruktur 

layihələri üçün Xərc axını, Gəlir axını və onların komponentləri 

müəyyənləşdirilmişdir. Həmçinin, Xərc və Gəlir axını komponentlərinin 

ölçülməsi, xalis cari dəyərin hesablanması texnologiyası və metodologiyası da 

təqdim olunmuşdur. Bundan əlavə, tibb məntəqələri, icma daxili yollar, içməli 

və suvarma suyu layihələri üzrə qısa təlimatlar verilmişdir.  

Açar sözlər: Xərc-Fayda Təhlili, Xərc Axını, Gəlir Axını, Xalis Cari 

Dəyər  

 

Abstract: The given article sheds light on the process of Cost-Benefit 

Analysis, its application history, applied area, and main goal. The article brings 

to a focus the definitions of key concepts inevitable in Cost-Benefit Analysis, 

and brief overview for the application of basic methods and identifies Expense 

& Income stream and their components for infrastructure projects. 

Measurement of expense and income streams components; technology and 

methodology of net present value calculation are also covered here. Moreover, 

brief instructions are provided for the projects like medical point, intra-

incommunity roads, potable & irrigation water. 

Keywords: Cost-Benefit Analysis, expense stream, income stream, Net 

Present Value 

 

Резюме: В статье описывается история внедрения, область 

применения и цель анализа затрат-эффективности. Определены ключевые  



107 

 
 

 

Layihələrin xərc-fayda təhlili (CBA) əsasında qiymətləndirilməsi və seçilməsi 

metodlari    
 

понятия, используемые в анализе затрат - эффективности, показан краткий 

обзор применения базовых методов, расход затрат на инфраструктурные 

проекты, поток доходов и их компоненты. Также были представлены 

измерения компонентов затрат и доходов, технология и методология 

расчета чистой текущей стоимости. Были проанализированы и 

предложены краткие рекомендации для  медицинских пунктов, 

общественных дорог, питьевых и ирригационных водных проектов. 

Ключевые слова: анализ затрат - эффективности, расходы, поток 

доходов, чистая текущая стоимость 

 

Hər hansı bir layihənin və ya proqramın sosial-iqtisadi məqsədlərini  

müəyyənləşdirən zaman i) layihənin və ya proqramın cəmiyyətin/icmanın 

ümumi firavanlığına və yaşayışına verdiyi töhfə ilə layihənin dəyərinin 

müqayisə edilməsi, ii) layihə və ya proqramın birbaşa və ya dolayı əsas sosial-

iqtisadi təsirlərinin/nəticələrinin nəzərə alınması, iii) əgər vacib olan 

məlumatların tapılmaması səbəbindən birbaşa və ya dolayı sosial təsirləri 

ölçmək mümkün deyilsə, onların əvəzedicilərinin əvvəlcədən 

müəyyənləşdirilməsi əsas 3 şərt hesab olunur. Qısaca desək, hər bir layihənin 

cəmiyyət, icma, ətraf mühit və s. üçün vacib sosial-iqtisadi təsirinin(müsbət və 

ya mənfi) ölçülməsi tələb olunur.  

Təəssüf ki, bəzi hallarda layihənin bütün təsirlərini proqnozlaşdırmaq mümkün 

olmur. Layihələrin icmanın firavanlığının, yaşayışının dəyişməsinə təsir edən 

komponentlərin müəyyənləşdirilməsi bu qəbil təsirlərdəndir. Nümunə üçün 

regional klassik və statistik məlumatlar adətən digər regionlarla ticarət üzrə 

layihələrin təsirini ölçməyə, park və ya istirahat guşələrinin salınması icmaların 

maliyyə və ya gəlir imkanlarının artırılmasına təsirini ölçməyə kifayət etmir. 

Bununla bərabər, hər hansı layihənin təhlil edilməsi üçün bütün 

dəyişənlərin/məlumatların toplanılması bəzi hallarda çox baha başa gəlir.   

Sosial-iqtisadi təsirlərin müəyyənləşdirilməsi/ölçülməsi üçün bəzi 

hallarda dəyişənləri/məlumatları digər uyğun məlumatlarla əvəz etmək olur. 

Məsələn, əgər regionda əməyin məhsuldarlığının və rəqabətliliyinin artmasını 

ölçmək mümkün deyilsə, onu ixracda dəyişikliklərlə, avtomobil yollarından 

istifadə zamanı xərcləri və ya gəlirləri itirilən vaxtı(zaman) fərqi ilə əvəz etmək 

olar.   

Əslində, layihələrin sosial-iqtisadi təsirinin 

ölçülməsi/qiymətləndirilməsinə investisiyaların qoyulduğu 

sahələr(infrastruktur, istehsal və s.), investisiyanın qoyulduğu ölkələr və 

regionlar, ölçülmədə istifadə olunan müxtəlif nəzəriyyə və metodlar arasında 

fərqlər təsir göstərir. Bu fərqliliklərə baxmayaraq, əksər layihələr eyni  
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aspektlərə malik olduqlarından onların təsirinin ölçülməsində də uyğunluq 

vardır. Bu, ümumi metodoloji yanaşmalardan əlavə, hər bir layihədə əsas 

göstəricilər xərc və faydalardır ki, bunların müəyyənləşdirilməsi investorlar və 

layihənin müəllifləri, məsləhətçiləri arasında dialoqun qurulması, 

münasibətlərin formalaşdırılması və layihələrin seçimində qərar vermədə daha 

şəffaf prosedurların müəyyənləşdirilməsi üçün bir alət ola bilər.  

Layihələrin qiymətləndirilməsi və seçilməsi üçün müxtəlif metodlardan 

istifadə olunsa da, onların əsas konsepsiyası və prinsipləri oxşardır. Müasir 

biznesdə layihələrin qiymətləndirilməsi və seçimi üçün metodlar əsasən 2 qrupa 

bölünür: “Gəlirlərin ölçülməsi”(ingiliscə Benefit Measurement), digəri isə 

“Məhdudiyyətlərin optimallaşdırılması”(ingiliscə Constrained Optimization) 

methodlarıdır. Aşağıdakı cədvəldə bu metodlar, onların növləri və  yanaşmaları 

barədə məlumat verilmişdir.   

 

Metodun növü Nümunə Qeyd 

Gəlirlərin 

ölçülməsi 

(müqayisəli 

yanaşma) 

Qiymət qoyma modeli, xərc-

gəlir analizi, iqtisadi model  

Gəlirlərin ölçülməsi 

ümumi yanaşmadır. 

Məhdudiyyətlərin 

optimallaşdırılması 

(riyazi yanaşma) 

Xətti/qeyri 

xətti/tamsaylı/dinamik/çox 

obyektli proqramlaşma 

Layihə fazaları və ya 

hissələri üzrə tətbiq 

olunur, məhdudiyyətlər 

riyazi metodlar 

vasitəsilə 

optimallaşdırılır.  

Təqdim olunan məqalədə layihələrin icmanın/cəmiyyətin firavanlığına təsir 

göstərən xərclərinin və faydalarının müəyyənləşdirilməsi üçün istifadə olunan 

Xərc-Fayda Təhlili (ingiliscə Cost-Benefit Analysis) metodunun icmalarda 

həyata keçirilən sosial-iqtisadi layihələrdə tətbiqi və bunun üçün məlumat 

bazasının formalaşdırılması imkanları öz əksini tapmışdır. XFT-nin tətbiqinin 

ilk ideyası 19-cu əsrdə Fransada verilmiş, sonradan İngiltərə və ABŞ-da əsasən 

nəqliyyat və hidrotexniki qurğular üzrə layihələrin qiymətləndirilməsindən 

istifadə edilmişdir. ABŞ-da “Selə nəzarət üzrə 1936-cı ilin aktı”nda(Flood 

Control Act 1936) belə qeyd olunur: Layihə o, zaman dəstəklənir ki, onun 

faydaları dəyərindən çox olsun. Lakin əksər hallarda layihələrdə bütün faydaları 

müəyyənləşdirmək üçün məlumatlar, metodlar və hipotezalar kifayət etmir, bu 

isə, layihələr ilk baxışdan cəlbedici olsa da, investorlara layihələri  
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maliyyələşdirmək üçün əsas vermir. Daha sonralar isə XFT-nin beynəlxalq 

təşkilatlar tərəfindən sistemli tətbiqi(müxtəlif fasilələrlə) əsasən Dünya Bankı 

tərəfindən aparılmışdır. Hal hazırda Avropanın əsas fondları(İSPA, CF, ERDF 

və s. ), Dünya Bankı və Asiya İnkişaf Bankı tərəfindən maliyyələşdirilən 

infrastruktur layihələrinin qiymətləndirilməsində XFT vacib rol oynayır.   

Xərc-Fayda Təhlili(XFT)/Cost-Benefit Analysis(CBA)- layihənin 

cəmiyyətə(insanlara, icmalara, ətraf mühitə və s.) bir tam olaraq ümumi təsirini 

müəyyənləşdirməklə sərmayənin 

bütün əlaqədar xərc və 

gəlirlərinin qiymətləndirilməsi 

üçün istifadə olunan bir iqtisadi 

alətdir.  

Bu, verilən layihədən biznesin 

və yaxud daha geniş mənada 

cəmiyyətin maddi və ya digər 

formada fayda və ya xalis 

mənfəət əldə edib-etmədiyini 

öyrənmək üçün kəmiyyət 

qiymətləndirilməsi ehtiyacından 

ortaya çıxmışdır. Bu vasitə ilə 

layihələrdə nəzərdə tutulan hər 

bir fəaliyyətin nəticələrinin 

bütün mənfəət və xərcləri 

alternativ bir fəaliyyətə nəzərən 

sistematik şəkildə 

qiymətləndirilir. XFT – nəzərdə 

tutulan layihənin təsirinə məruz 

qalan bütün icma üzvlərinin 

əldə etdikləri və itirdiklərini 

nəzərə almalıdır. Bu cür təhlil 

sadəcə layihənin maliyyə təsiri 

üzərində fokuslanmamalı, digər maddi və qeyri-maddi müsbət və mənfi təsirləri 

də qiymətləndirməlidir.   

Layihənin müxtəlif təsirlərinin dəyəri və faydaları(mənfəəti) hansı ölçü vahidilə 

ölçülməsindən(zaman)  asılı olmayraq onlar hesablamalar zamanı eyni vahidə 

çevirlməli(məsələn, pul vahidinə) və uzun müddətli təsir zamanı infliyasiya 

imkanları nəzərə alınmalıdır. Faydaların əksəriyyəti adətən pulla ölçülə bilmir 

və bu zaman bir neçə alternativ nəzərə alınmalıdır. Məsələn, yol inşası 

layihələrində yolun icmanın firavanlığına təsirini birbaşa pulla ifadə etmək  

"Avans" qiymətləndirmə 

"Avans" qiymətləndirmə 

planlaşdırılmış proqramın gözlənilən 

təsirlərinin təhlilinə imkan yaradır. 

Təhlilə əsaslanan "avans" 

qiymətləndirmə proqramın strukturunu, 

prioritetlərin ardıcıllığını, eləcə də 

proqramın xarici və daxili uyğunluğunu 

optimallaşdırmağa yönələn alətdir. Bu 

qiymətləndirmə gözlənilən nəticələri 

təxmin edir və buna görə də, müvafiq 

sahənin göstəriciləri və parametrlərinə 

uyğun olaraq, təsdiq edilmiş prioritet və 

vəzifələrin iqtisadi və sosial əsaslarını 

qiymətləndirir. Maliyyədən istifadəni 

tövsiyə edən qərarların əsasını sübut 

edir və donorların qərar verməsi, 

həmçinin də yerli icraya nəzarət üçün 

zəruri olan bütün məlumatlarla təmin 

edir. 
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mümkün olmur, bu cür layihələrdə insanların yolda itirdikləri zaman fərqi, 

nəqliyyat vasitələrinin təmirinə çəkilən xərclər, insanların sağlamlığına və ətraf 

mühitə olan təsir alternativlər kimi götürülə bilər. Alternativlərin 

müəyyənləşdirilməsi zaman, ətraf mühit kimi birbaşa təsirlərdən ölkənin 

təhlükəsizliyinə olan təsirlər də daxil olmaqla geniş bir diapozonu əhatə edir. 

Təqdim olunan layihələrin investisiya qoyuluşu barədə qərar mənfəət və dəyər 

fərqindən asılı olacaq.  

Adətən XFT investisiya layihələrinin seçilməsi üçün “avans” (ingiscə ex-ante 

evaluation) qiymətləndirmədir. Bu, həmçinin “nəticə”  

 (ingiliscə ex-post) qiymətləndirilməsi - layihələr başa çatdıqdan sonra onların 

real təsirinin qiymətləndirilməsi kimi də istifadə olur. Bu metod 

infrastruktur(əsasən yol və ətraf mühit), sağlamlıq, təhsil və mədəniyyət 

layihələrinin qiymətləndirilməsində istifadə olunur. Son dövrlər isə əksər sosial 

yönümlü, o cümlədən icma əsaslı gəlir gətirən layihələrdə investisiya qoyulması 

qərarının verilməsi üçün XFT aparılır. Hətta son dövrlər bu və ya digər 

sektorlar üzrə proqram və siyasət sənədlərinin də(məsələn, gömrük sektorunda 

gömrük rüsumlarının tariflərinin müəyyənləşdirilməsi, ətraf mühit üzrə 

siyasətdə çirkləndirmə səviyyəsinin ölçülməsi və s.) qiymətləndirilməsi zamanı 

bu metoddan istifadə etmək təşəbbüsləri vardır. 

Beləliklə, qeyd olunanları ümumiləşdirsək,       

• Xərc-Fayda təhlili uzun müddət ərzində siyasət və proqramların xərclərinin və 

faydalarının müqayisəsidir; 

• XFT-nin əsas xarakterik xüsusiyyəti fərqli məqsədləri və nəticələri olan 

təşəbbüslərin müqayisəsinə şərait yaratmaqla həm xərclərin, həm də faydaların 

dəyərinin müəyyənləşdirməsidir; 

• XFT–dən əsasən siyasət təklifləri, proqramları və layihələrinin (məs. bəndlər, 

körpülər, yol dairələri, çaykənarı parklar, kitabxanalar, içkili halda 

avtomobildən istifadə, məşğulluq üzrə təlimlər və sağlamlıq proqramları) 

qiymətləndirilməsi və müqayisə edilməsində istifadə olunur; 

• XFT –dən alternativ layihələrin dərəcələrə ayrılması və eləcə də, hər hansısa bir 

layihə və proqramın dəyərinin qiymətləndirməsi məqsədilə isitifadə olunur. 

XFT-nin əsas elementləri:  

• Alternativ variantlar arasında müqayisə imkanının yaranması üçün dəyər 

və mənfəətlər müvafiq qaydada qiymətləndirilməlidir. Ölçü üçün ümumi 

vahidin adətən pul olması nəzərdə tutulur.  

• Layihənin dəyər və mənfəəti sadəcə ekvivalent pul dəyəri ilə ifadə 

edilməməli, həmçinin layihənin həyata keçirildiyi vaxt bölümündə onun 

pulla ifadəsi verilməlidir. Gələcək xərclər və mənfəətlər bu səbəbdən daha 

aşağı dəyərlə hesablana bilər.     
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• Aydın monetar dəyəri olmayan dəyər və mənfəətlərin 

qiymətləndirilməsi zamanı insanların davranış və seçimləri təsvir 

olunmalıdır.  

• Layihənin təhlili zamanı “layihə olmayanda” variantını da daxil etmək 

lazımdır. Bu, cari sxemin davam etdirildiyi və yeni hədəflərin olmadığı 

situasiyalarda olur.  

• Fəaliyyət yaxud qərar kriteriyalarının olması tələb olunur. İstifadə 

olunan ümumi kriteriyalar bunlardır: Xalis Cari Dəyər (XCD) və Mənfəət 

Dəyər Faizi (MDF) (ingiliscə: Net Present Value (NPV) and Benefit Cost 

Ratio (BCR)). 

Təriflər və anlayışlar 

Mənfəət və dəyərlər çox vaxt pulla ifadə olunur və pulun vaxt dəyəri ilə elə 

tənzimlənir ki, layihənin zamanla (müddətin fərqli vaxtlarında ortaya çıxan) 

bütün mənfəət axınları və bütün dəyər axınları ümumi əsasda onların “cari 

dəyəri” kimi ifadə olunur. Aralarında sıx əlaqə və çox az fərq olan formal 

texnikalara – Xərc-Fayda Təhlili, iqtisadi təhlil analizi, fiskal təsir analizi və 

İnvestisiyanın Sosial geri qazanma analizi daxildir.  

XFT–nin layihə var ikən və yox ikən infrastrukturun ömrü boyu cəmi Xərc 

axını və cəmi Gəlir axınının XCD-sini ölçməsi nəzərdə tutulmuşdur.   

Layihə müddəti – layihədə qurulması nəzərdə tutulan obyektin mümkün 

istifadə müddətini ifadə edir. Hər bir layihə növünün müddəti müxtəlif ola bilər. 

Məsələn, icmalarda həyata keçirilən müxtəlif layihələr üçün adətən aşağıdakı 

müddətlər nəzərdə tutulur: 

İcma yolları – 5-8 il; 

Tibb məntəqələri – 15-20 il; 

İçməli su təminatı – 8-10 il; 

Suvarma suyu təminatının yaxşılaşdırılması – 5-6 il.  

Azalma faizi (AF) – AF-nin hesablanması üçün aşağıdakı metod seçilmişdir:  

Dünya təcrübəsində inkişaf etməkdə olan dövlətlər üçün olduğu kimi, inflyasiya 

faizi 10% götürülmüşdür. Bu rəqəm Azərbaycan üçün də eynidir. Qeyd 

olunanları nəzərə alaraq, Azalma Amilini (AA) hesablamaq üçün aşağıdakı 

düstürdan istifadə edilmişdir: 

tAFt
AA

)1(

1

+
=  

Burada, AF – Azalma Faizi, AA – Azalma Amili, t isə layihənin istismar ilini 

göstərir.  

Layihənin Gəlir Axını (LGA) – bura infrastrukturun dövrü boyu layihəyə  
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qoyulan investisiyadan birbaşa meydana gələcək bütün mənfəətlər daxildir. Bir 

çox icma layihəsinin mənfəətini aydınlaşdırmaq asan olmur. Bu cür çətinliklər 

əsasən, tibb məntəqələri layihələrində ekoloji təsirin pulla ifadəsi zamanı ortaya 

çıxır. Qeyd olunan çətinliklər LGA-nın hesablanması zamanı eyni yanaşmadan 

istifadəni çətinləşdirdiyinə görə, hər bir layihə növü üçün gəlirin yaranmasına 

təsir edən amillərin siyahısı hazırlanmış və LGA da bu hazırlanmış siyahılara 

əsasən hesablanmışdır.  

Layihənin Xərc Axını (LXA)  üçün müvafiq infrastrukturun faktiki investisiya 

dəyəri və layihə müddəti boyu istismar xərclərinin hər ikisi, azalma faizinə görə 

azalmalar hesablanacaqdır ki, cəmi Xərc axınının XCD-si alınsın.  

Layihə sənədlərinə baxış və icmalarda ilkin araşdırmalar bəzən layihələrin illik 

istismar xərclərinin düzgün hesablanmadığını ortaya çıxarmışdır.   

LXA-nı hesablamaq üçün bütün icma layihə büdcə sənədlərinə, bütün istismar 

xərcləri siyahısına və infrastrukturun keyfiyyətli istismarı üçün ehtimal edilən 

xərclərə baxmaq və bütün bunları nəzərə almaq lazımdır.  

Xalis Cari Dəyər (XCD) sərmayədən gözlənilən nağd axını azalmalarının cəmi 

ilə ilkin qoyulmuş investisiya arasındakı fərqdir. Bu, Azalmış Nağd Axınının 

(Discounted Cash Flow) ölçülməsi metodologiyasında istifadə olunan bir 

dəyərləndirmə metodudur. Həmin metod aşağıdakı addımlar üzrə aparılır: 

XCD-nin hesablanması üçün addımlar: 

1. Qoyulan investisiyanın nəticəsi olaraq çıxması (adətən illik) gözlənilən 

nəğd pulun hesablanması 

2. İnvestisiyanın dəyəri (vaxt və risk üçün tənzimləmələr aparılmasına 

görə maraq faizi) üçün fərq/azalma  

Burada alınan orta nəticəyə Cari Dəyər deyilir.  

3. İlkin investisiyaların çıxılması 

Son nəticəyə Xalis Cari Dəyər deyilir.  

Buradan aydın olduğu kimi, XCD – 

qoyulan sərmayənin nə qədər 

dəyərlə nəticələnəcəyini ifadə edən 

məbləğdir.  Onu, başlanğıc 

zamandan indiyə doğru vaxt 

müddəti ərzində çıxan bütün nağd 

pul axınını ölçməklə əldə edirlər.  

Əgər XCD metodunun nəticəsində 

müsbət rəqəm əldə olunarsa, 

layihənin həyata keçirilməsi tövsiyə 

olunur.  

Qənaət olunmuş vaxtın pulla 

ifadəsi - Qənaət edilmiş vaxtı pulla ifadə etməyin ən sadə yolu – regionlara  

 

 

 

 

 

 

 

 
XCD=                                                           
-  
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dəyər 
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Layihələrin xərc-fayda təhlili (CBA) əsasında qiymətləndirilməsi və seçilməsi 

metodlari    
 

görə nominal əmək haqqının saatla ifadəsi yoludur. Orta aylıq nominal əmək 

haqqı internet Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatında nəşr edilir 

(http://www.azstat.org/~hagigat/azs_n/region/az/008.shtml) 

XFT-nin aparılması üçün metodologiya və yanaşma 

Çətinlik yaratsa da, xərclər barəsində məlumatın hazırlanması düzgün başa 

düşülür. Ancaq, mənfəətin qiymətləndirilməsi isə əksinə, o qədər də yaxşı başa 

düşülmür.  

Tənzimləyici tədbirlərin faydası insanın rifahının yaxşılaşmasında özünü biruzə 

verir. Eynilə, tənzimləyici tədbirlər olmadıqda insanların uğradığı zərərlər və 

itkilər və tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün sahib olduğu qənaətlər də burada 

görünür. Məsələn, icmalarda həyata keçirilmiş  mikrolayihələrin mənfəəti və 

dəyərləri sırasında aşağıdakıları qeyd etmək olar:  

• İnsanların sağlamlıq imkanlarının yaxşılaşdırılması; 

• Artmış estetik keyfiyyətlər; 

• Bazar məhsuldarlığına mane olan davranışların aradan qaldırılması, 

material ziyanlarına yol verilməməsi; 

• İstifadə olunmayan faydalar və məlumat faydaları. 

XFT-nin aparılması zamanı layihə məqsədlərinə təsir edən coğrafi, iqtisadi və 

digər məsələlər (məsələn, içməli su, nəqliyyat, tibbi və digər təchizat 

məsələləri) baxımından son istifadəçilər arasında mövcud olan müxtəlifliklər və 

gözləntilər nəzərə alınmalıdır. Bütün layihə faydalarını və dəyərlərini əhatə 

edən “layihəsiz” (heç nə edilmədiyi) situasiya ilə “layihəli” situasiyanı 

müqayisə etməklə layihəyə qoyulanlar və götürülənlər müəyyənləşdirilməli, 

miqdarı və dəyəri aydınlaşdırılmalıdır.  

Növbəti iki səhifədə verilmiş cədvəllərdə icmalarda icra olunan layihənin dəyər 

və faydasını səciyyələndirən bütün elementlərin təfərrüatı verilmişdir.  

 Xərc və Gəlirlərin ölçülməsi üçün İzahat vərəqəsi 

Cədvəl 1: İcma layihələrində xərcin qiymətləndirilməsi zamanı nəzərə 

alınmalı elementlər 

 

Xərclər  Elementlər  Qiymətləndirmə ilə 

bağlı qeyd 

Səciyyələndirm

ə 

C1: 

Kapital 

xərc  

Layihənin fiziki 

icrasına sərf edilən 

məbləğ (layihə 

büdcəsi)  

 

Əgər kapital xərclər 

cəlb olunubsa, 

əlaqəli maddələrə 

son istifadəçi 

xərclərini də tətbiq 

edin.  

Kapital xərclərə 

təchizat və 

qurğulara 

verilən xərclər 

daxil  

olacaq.  

http://www.azstat.org/~hagigat/azs_n/region/az/008.shtml
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C2: 

Əməliyyat 

xərci  

Əməliyyat 

xərclərinə əlavə 

monitorinq 

xərcləri, enerji 

xərcləri, kimyəvi 

xərclər, əmək/işçi 

qüvvəsi xərcləri və 

s. daxildir 

Əlavə illik əməliyyat 

xərcləri xüsusi 

hədəflərdən asılıdır.  

 

Həmin hədəfin 

fəaliyyəti ilə 

əlaqədar xüsusi 

xərc ortaya 

çıxacaqdır. 

Buraya işin, 

əməyin və 

nəqliyyatın  

planlaşdırılması 

və nəzarət 

edilməsi 

daxildir.  

C3: 

Kapital 

texniki 

təmir  

Buraya mövcud 

normaya cavab 

verə bilmək üçün 

sistemin 

yaxşılaşdırılması 

xərci daxildir. 

Kapital texniki təmir 

xərclərinə texniki 

təmir yaxud yenidən 

yerləşdirmə xərcləri 

daxil ola bilər   

C4: Əlavə 

xərclər  

Yerdəyişmə, nəzərdə tutulmayan xərclər 

daxil hər hansı bir əlavə xərc bura aid ola 

bilər.  

 

C5: Xarici 

xərclər – 

sosial və 

ətraf mühit 

xərcləri  

 

Buraya 

nəqliyyat 

tıxacları, təmir 

işləri ilə 

əlaqədar olaraq 

piyadaların 

gecikmə xərci, 

səs çirklənməsi, 

karbon təsirləri 

və s aid ola bilər  

Müəyyən icra 

yerlərində müəyyən 

əməliyyat 

təkmilləşdirmələri 

üçün 

müəyyənləşdirilən 

xarici xərclərdən 

asılıdır. Ümumi 

qayda olaraq, xarici 

xərclər əgər 

kəmiyyətlə ölçülə 

bilinirsə, daxil 

edilməlidir, ancaq, 

bu zaman heç bir 

kəmiyyətlə sayıla 

bilməyən xarici 

təsirləri də tamamilə 

diqqətdən kənarda 

qoymamağa fikir 

vermək lazımdır.  

.  

 

 

Cədvəl 2: İcma layihələrində mənfəətin qiymətləndirilməsi zamanı nəzərə 

alınmalı elementlər   

Mənfəə

tlər  

Elementlər  Qiymətləndirmə ilə 

bağlı qeyd 

Səciyyələndirmə 

 

B1: 

Əməliy

yat 

xərcləri

ndə 

azalma 

Buraya müştəri 

şikayətlərindən, 

texnologiyanın 

təkmilləşdirilməsind

ən və əməliyyat 

xərclərinin 

azalmasına səbəb 

olan yanaşmalardan 

doğan xərc 

azalmaları daxil ola 

bilər.  

Həyata keçirilən 

əməliyyat 

təkmilləşdirmələrind

ən və zəncirləmə 

təsirindən asılıdır. 

Cari yaxud 

`layihəsiz` əməliyyat  

Müştəri 

şikayətlərində 

azalma – 

şikayətlərin 

azalmasının 

nəticəsi olaraq 

şikayətlərin 

azalması sayəsində 

potensial illik 

qənaət  
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Layihələrin xərc-fayda təhlili (CBA) əsasında qiymətləndirilməsi və 

seçilməsi metodlari  

  xərcləri ilə `layihəli` 

variantların 

müqayisəsi xalis 

əməliyyat xərclərinin 

dəyərini verər. 

 

B2: 

Kapital 

xərclərd

ə 

gecikdir

mə/ 

azalma 

 

Gecikdirilən kapital xərcin dəyərinin 

müəyyənləşdirilməsi üçün son istifadəçinin 

bir vahidə sərf etdiyi xərcin tətbiq edilməsi  

Kapital investisiya 

portfelinə təsir 

edən dəyər/xərclər  

B3: Hər 

hansı 

bir 

xidmət 

növünə 

icma 

çıxışını

n 

yaxşılaş

dırılmas

ı 

(məsələ

n, 

içməli 

suya, 

nəqliyy

ata, 

səhiyyə 

xidmətl

ərinə və 

s.)  

 

İstehlakçıların hər bir 

müvafiq təchizat 

məsələlərinə görə  

məsələn, təchizatın 

kəsilməsi - xidmətin 

müxtəlif səviyyəsinin  

qiymətləndirilməsi  

İstehlakçıların 

qiymətləndirmə 

anlayışlarını 

yaratmaqdan 

ötrü Ödəmə 

Həvəsi sorğuları 

aparılmalıdır.  

 

Digər əməliyyat 

xərclərində 

potensial 

dəyişikliklər – 

buraya xidmət 

sahəsi çərçivəsində 

bir fəaliyyətin 

digərləri üzərində 

olması ilə onun 

təsirinin artması 

daxildir. Məsələn, 

boru xəttinin 

yararlılıq zamanı 

proqnozlarının 

uzanması  
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B4: 

Sağlaml

ıq 

faydalar

ı  

 

Keyfiyyətli su yaxud 

ətraf mühit, yüksək 

keyfiyyətli məhsul və s. 

yaxşılaşdırılmış ictimai 

sağlamlıq səviyyəsi 

ümumilikdə iqtisadi 

faydaların artırılması və 

su problemlərinin həlli 

ilə əlaqəli azalmış 

səhiyyə xidmətləri 

xərcləri ilə 

nəticələnəcək,  

Əslində, milli 

statistika 

əsasında sadəcə 

bir dəyəri əldə 

etmək 

mümkündür. 

Xərc effektivliyi 

analizi bu 

baxımdan əla bir 

vasitədir  

 

Biofilm içərisində 

gizlənən potensial 

patogenlərin 

azalması ilə 

potensial 

səviyyədə 

sağlamlıq faydası  

B5: 

Yaxşıla

şdırılmı

ş estetik 

keyfiyy

ətlər  

(Müştər

ilərə 

faydası)  

Buraya yaxşılaşmış 

estetik keyfiyyətlərin 

məsələn, dad və iy, 

müştərilər üçün 

dəyərinin 

qiymətləndirilməsi 

daxildir.  

  

Təmizlənmiş 

içməli suya 

istifadəçilərin 

verdiyi dəyəri 

faydalananlarla 

aparılan 

müsahibələrlə 

(müştəri 

sorğuları) və 

yaxud bu sahədə 

aparılmış əvvəlki 

çalışmaların 

nəticələrindən 

öyrənmək olar.  

Keyfiyyətdə 

yaxşılaşmaya 

istehlakçıların 

verdiyi dəyərin 

iqtisadi nəticələri  

B6:  

Müvafi

q xidmə 

sahəsi 

üzrə 

fəaliyyə

t 

göstərə

n 

təşkilatı

n 

ictimai 

rifahı 

İstehlakçıların müvafiq 

xidmət sahəsinə 

çıxışının yaxşılaşması 

nəticəsində daha az 

təchizat kəsilmələri və 

daha az şikayət olduğu 

üçün qurulan qurğulara 

inamı və etibarı  

Müştəri 

şikayətlərinin 

qeydindən 

istifadə edə 

bilərsiniz.  

Yaxşılaşdırılmış su 

keyfiyyəti 

sayəsində 

şikayətlərin 

azalmasının səbəb 

olduğu potensial 

illik qənaət. Daha 

stabil su keyfiyyəti  
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Layihələrin xərc-fayda təhlili (CBA) əsasında qiymətləndirilməsi və seçilməsi 

metodlari    
 

XFT-nin həyata keçirilməsi iki hissədən ibarətdir:  

• Əvvəlcə, son istifadəçiləri əməliyyat təkmilləşdirmələrinin həyata 

keçirilməsinə inandırmaq üçün  hər bir variant üzrə (məsələn, 

“layihəsiz” və “layihəli”) dəyər və fayda proqnozu hazırlanmalıdır;  

• Daha sonra, icra həyata keçirildikdən sonra, əməliyyat 

təkmilləşdirmələrinin effektivliyini sübut etmək üçün faktiki dəyər 

və mənfəətlər monitor olunmalı və kəmiyyəti ölçülməlidir.  

XFT modelinin hazırlanması zamanı, qiymətləndirmənin aşağıdakı əsas 

elementləri müəyyənləşdirilməlidir: 

• Xidmətin hazırkı səviyyəsini təqdim edən baza halını yaxud “layihəsiz” 

ssenari və Xidmət Göstərənlərə hazırkı dəyəri. Bunlar “layihəli” ssenari 

ilə müqayisə olunmalıdır;  

• Qiymətləndirmə üçün illərlə göstərilən planlaşdırma periodu/horizon; 

• Əməliyyat xərcləri, kapital xərclər, sosial və ətraf mühit xərcləri daxil 

planlaşdırma period xərclərinin müəyyənləşdirilməsi və 

qiymətləndirilməsi. Buraya, hər hansı bir xidmət növünə (məs, içməli 

su, nəqliyyat, tibb və s.) icma çıxışının yaxşılaşdırılmasının bütün 

aspektlərinə təkmilləşdirmələr gətirəcək mexanizmlərin Xidmət 

Göstərənlərə başa gələn dəyərinin müəyyənləşdirilməsi və məbləğinin 

təyin edilməsi daxildir;  

• Xidmət Göstərənlərin, müştərilən və bir bütöv olaraq cəmiyyətin 

planlaşdırılmış periodda mənfəətinin müəyyənləşdirilməsi və 

qiymətləndirilməsi (monetar fayda, qənaət olunmuş vəsait baxımından 

yaxud hər iki baxımdan). Buraya böyük miqyaslı müştəri ödəmə həvəsi 

sorğusu vasitəsilə estetik xidmətin təkmilləşdirilməsi üçün monetar 

mənada müştəri mənfəətinin aydınlaşdırılması daxildir;  

• Gələcək dəyərləri hazırkı dəyərlərə çevirmək üçün azalma faizi; 

• Risk və qeyri-müəyyənliyi bir çərçivədə inteqrasiya etmək üçün risk və 

həssaslıq analizi. 

Bütün yuxarıda qeyd olunanlara əsasən, XFT-nin aparılması zamanı aşağıdakı 

iki metoddan istifadə olunmuşdur.   

Qənaət Edilmiş Dəyər Metodu (QEDM) 

Bu metod, XFT-d’ Müşahidə olunan Davranışlardan yaranan təsirləri 

qiymətləndirən dolayı Bazar Metodlarından biridir.  

Ona bəzi ədəbiyyatlarda defansiv xərc metodu da deyilir, bununla 

istehlakçıların sağlamlıqlarını qorumaq üçün yaxud ətraf mühitin əks 

təsirlərindən qorunmaq üçün xərclədikləri dəyər nəzərdə tutulur.  

QEDM-dən daha çox layihələrin sağlamlıq üzərində təsiri ölçmək üçün  
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araşdırmaçılar istifadə edir. Xərcə qənaət – gələcək xərclərin azalmasını və ya 

aradan qaldırılmasını nəzərdə tutur.  

Bu metoddan daha çox İcma Yollarının Bərpası, İçməli Su Təminatının 

Yaxşılaşdırılması və Suvarma Suyu Təminatının yaxşılaşdırılması layihələrinin 

XFT-sinin aparılması zamanı istifadə olunacaqdır.   

Kvota Qiymətləndirmə Metodu (KQM) 

KQM – bir şəxsin bir məhsula verdiyi dəyərin qiymətləndirilməsi metodudur. 

Bu yanaşmada insanlardan birbaşa olaraq hər hansı bir məhsulun əldə edilməsi 

üçün ödəmə həvəsi (ÖH), yaxud ənənəvi bazarlarda müşahidə etməkdənsə, bir 

mal və ya məhsulu istifadədən imtina etməyi qəbul etmək həvəsi (QH) 

öyrənilir.  

Heç bir real əməliyyatın aparılmadığı fərziyyə bazaryeri yaratdığına görə, kvota 

qiymətləndirilməsi metodundan müntəzəm bazarlarda mübadiləsi aparılmayan 

yaxud arzuolunan şərtlərdə bazar əməliyyatlarının müşahidəsi çətin olan 

vaxtlarda istifadə etmək çox yaxşı effekt verir.    

Kvota qiymətləndirməsini normal bazarlarda satılan bütün məhsullara tətbiq 

etmək mümkün olsa da, metodun daha çox tətbiq olunduğu yerlər – ictimai 

məhsullarla, məsələn, su və ya hava keyfiyyətinin artırılması, milli parklar kimi 

dəyərlərin yaxşılaşdırılması ilə yanaşı, şəxsi bazarla əlaqəsi olmayan faktorlarla 

da məsələn, ölüm riskinin azaldılması, xəstəlik günlərinin aradan qaldırılması 

yaxud ovçuluq və balıqçılıqda keçirilən günlər kimi amillərlə də əlaqədardır.  

Kvota qiymətləndirməsi xüsusilə tək halda, və ya səyahət xərcləri yaxud 

hedonik yanaşma kimi qeyri-bazar məhsullarının qiymətləndirilməsi zamanı 

daha da əhəmiyyətli olur. Bu metod, böyük və istifadə olunmayan dəyərli 

məhsullara yaxud əldə olan məlumatlar xaricində ətraf mühit 

təkmilləşdirilmələrinə qiymət qoyulması üçün tək yol olaraq qalır.   

Bu metoddan əsasən Tibb Məntəqələri layihələrinin XFT-sinin aparılması 

zamanı istifadə olunacaqdır.  

Yuxarıda təsvir olunmuş metodlardan istifadə etməklə, icmalarda 

araşdırmaların aparılması üçün hər bir layihə növünə görə fərdi yanaşma tətbiq 

edilmiş və sorğuların keçirilməsi metodologiyaları, sorğu blankları, müşahidə 

və müzakirələr (xüsusi fokus qrupları üçün) hazırlanmışdır.  

İçməli Su Təminatı Layihələrinin XFT-sinin aparılması üçün qısa metodoloji 

təlimat 

a) İcma üzvlərinin içməli suya olan tələbatlarını ödəmək üçün layihədən əvvəl 

və hazırda ödədikləri xərcin müqayisəsi 

- Layihə istismara verilməzdən əvvəl suyun təmizlənməsinə verilən xərc 

(həmin pul layihə istifadəyə verildikdən sonra artıq xərclənmir və  ona 

qənaət edilmiş vəsait deyilir) hər evə görə aylıq hesablanmalıdır. Bunun 

üçün müşahidələr aparmaq və orta aylıq xərcləri hesablamaq kifayətdir.  
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- Daha sonra, layihə istismarından sonra faydalananların su almaq üçün 

xərclədikləri pulu onların layihədən əvvəl suyun təmizlənməsi üçün 

xərclədikləri puldan çıxmaqla bu ikisi arasında fərqi tapmaq lazımdır. 

Alınan rəqəm – layihənin mənfəətini, yəni Xalis Qənaəti verəcək. Əgər 

fərq hesablanmazsa, layihə gəlirləri real rəqəmlərdən fərqli alına bilər.  

b) İnsanların sağlamlığının qorunmasından qənaət edilən xərc:  

- Xəstəliklərin azalmasından əldə edilən qənaət. Sayı azalmış xəstəliklərə 

görə əldə edilən qənaəti hesablamaq bir az mürəkkəbdir. Bu göstərici 

birbaşa olaraq içməli su və xəstəliklər arasındakı münasibətdən asılıdır. 

Bunun üçün təmizlənməmiş suyun içindəki bakteriyaların səbəb olduğu 

mümkün xəstəliklərin müayinə edilib araşdırılması lazımdır. Bundan sonra, 

bu xəstəliklərə tutulma riski müəyyənləşdirilməlidir (məsələn, 

təmizlənməmiş sudan istifadə edən hər 10 nəfərdən 6-sı bu cür xəstəliklərə 

yoluxa bilər). Bunun üçün ekspertin fikirlərini almaq vacibdir. Risk 

dərəcəsi müəyyənləşdirildikdən sonra həmin xəstəliklərin müalicəsi üçün 

(dərmanlar və s.) lazım olan xərclər hesablanmalı və alınan rəqəm risk 

altında olan insanların sayına vurulmalıdır.  

c) Dövlət Gəlirləri 

- XFT nöqteyi nəzərindən dövlət gəlirləri də layihənin faydası kimi nəzərdə 

tutulur. Bu tipli layihələrdə dövlət gəliri su təmizləmə müəssisəsinin 

ödədiyi (sadələşdirilmiş) vergidir.  

d) Su satışından əldə edilən Biznes qrupunun gəliri  

- Su satışından əldə edilən gəlir biznes planlarda göstərildiyi qaydada 

hesablana bilər. 

Yolun Bərpası layihələrinin XFT-sinin aparılması üçün qısa metodoloji 

təlimat 

1. Təmir xərclərinin müəyyənləşdirilməsi  

Variant 1: Ekspertlərin fikrini almaq – İşində böyük səriştəsi olan bir neçə 

ekspert bərpa olunacaq yolu nəzərdən keçirir. Sonra ekspertlər bir il boyu 

həmin yoldan istifadə edən sürücülərin maşınlarında gözlənilə biləcək təmir 

xərcləri barəsində təqribi orta qiymətləndirmə aparıb nəticələri layihə 

menecmentinə təqdim edir. Bir neçə ekspertin rəyi əsasında orta qiymət 

müəyyənləşdirilir.  

Variant 2: Faktiki xərclər əsasında aparılan hesablamalar – bu variantda 

yolun istifadəçiləri arasında sorğu keçirilir və onların maşınların hərəkət-

motor hissələrinin təmirinə verdikləri illik xərcin miqyası müəyyənləşdirilir. 

Burada, maşının təmir olunan hissələrindəki problemlərə yolun səbəb olub-

olmadığına diqqət etmək çox vacibdir. Çünki bunlara diqqət edilməsə, alınan 

nəticələr faktiki rəqəmlərdən çox artıq alına bilər.  
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Verilən variantlar arasında birincisi daha arzuolunandır; çünki bu variantın 

nəticələri şübhəsiz yol problemləri ilə birbaşa əlaqəlidir.  

2. Qənaət edilən vaxtın pulla ifadəsi 

Qənaət edilmiş vaxtı pulla ifadə etməyin ən sadə yolu – regionlara görə 

nomial əmək haqqının saatla ifadəsi yoludur. Orta aylıq nominal əmək haqqı 

internet Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatında nəşr edilir: 

(http://www.azstat.org/~hagigat/azs_n/region/az/008.shtml) 

Digər bir metod isə - faydalananların gəlirlərinin dəyərə bölünməsi və sonra 

da onların vaxtlarının dəyərinin ayrılıqda hesablanmasıdır. Bu daha uzun və 

mürəkkəb metoddur.  

Nəzərə alınmalıdır ki, insanların gəlirləri artır, odur ki, hesablamalar zamanı 

son 5 ildə gəlirlərin artım faizi də nəzərə alınmalıdır.  

3. Taksi xidməti tariflərində dəyişikliklər   

Bu dəyişikliklər aparılan müşahidələrlə müəyyənləşdirilə bilər. Xidmət 

göstərənlərlə müsahibə yolundan istifadə olunarsa, bunları protokollarla 

sənədləşdirmək lazımdır 

4. Nəqliyyat tariflərində dəyişikliklər 

Zəhmət olmasa 3-cü bəndə baxın. 

5. XCD (Xalis Cari Dəyər - Net present Value) analizi 

Layihənin illik gəlir və xərclərini hesablayandan sonra XFT-nin son 

mərhələsini – XCD analizini başlamaq olar. Bunun üçün bir diskont/azalma 

faizi (discount rate) seçilir və hər bir ilin gəlir və xərclərinə tətbiq olunur. Bu 

diskont faizi gələcək xərc və gəlirləri indiki dəyərə çevirmək üçün istifadə 

edilir. Ümumilikdə, inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün 10% diskont faizi 

götürülür.  

Əgər diskont gəlirlərin cəminin diskont xərclərin cəmi ilə müqayisəsi müsbət 

rəqəm verərsə, layihə uğurlu hesab edilir. Nümunə Əlavədə verilmişdir.  

Suvarma Suyu Təminatı Layihələrinin XFT-sinin aparılması üçün qısa 

metodoloji təlimat  

Suvarma suyu layihələrinin XFT-sinin aparılması üçün aşağıdakı növ 

məlumatlara ehtiyac vardır:  

• Layihə istismara verilməzdən əvvəl və sonra əkilən bitki növlərinin 

siyahısının müəyyən olunması – bu məlumatı bələdiyyədən əldə etmək 

və doğruluğuna qısa araşdırma və sorğularla əmin olmaq olar. 

• Əkin sahələrinin və bitki növlərinə görə məhsuldarlığın 

müəyyənləşdirilməsi - bu məlumatı da bələdiyyədən əldə etmək və 

doğruluğuna bir neçə fermer ilə aparılan araşdırma və sorğularla əmin 

olmaq olar.  

Hektara görə orta illik gəlir: bu məlumatı fermerlərlə sorğular əsasında və 

yaxud da zonlar üzrə orta statistik məlumatları toplamaqla əldə etmək olar.  

http://www.azstat.org/~hagigat/azs_n/region/az/008.shtml
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Bunun üçün məhsuldarlıq barəsində orta statistik məlumat və məhsulların satış 

qiyməti Statistika Komitəsindən götürülərək bir-birinə vurulmalı və hasili əldə 

edilməlidir.  

Tibb Məntəqələri Layihələrinin XFT-sinin aparılması üçün qısa metodoloji 

təlimat  

Tibb məntəqələri üzrə layihələrin XFT-sinin aparılması üçün ən uyğun metod 

Kvota Qiymətləndirmə Metodudur. Bu metoda əsasən, əvvəlcə tibb 

məntəqəsinin bərpa olunduğu/tikildiyi  icmanın  üzvləri arasında sorğu keçirilir. 

Sorğunu faydalananlardan seçilmiş elə bir qrupla keçirmək lazımdır ki, həmin 

qrup icmanın sosial, demoqrafik və cins tərkibini ən yaxşı şəkildə təqdim etmiş 

olsun. Ancaq, bizim situasiyamızı (layihə başlamazdan əvvəl belə bir sorğunun 

aparılmamasını) nəzərə alaraq və daha real nəticələr əldə etməkdən ötrü tibb 

məntəqələrinin XFT-sinin aparılması zamanı əvvəlki bölmələrdə qeyd edilmiş 

hər iki metoddan (KQM və QEDM) istifadə etdik.  

a) KQM-in tətbiq edilməsi üçün tibb məntəqəsi layihəsinin həyata 

keçirildiyi icmalarda, həmçinin tibb məntəqəsi olmayan və faydalanan 

icmadakı məntəqənin xidmətlərindən istifadə edən qonşu icmalarda 

Ödəmə Həvəsinin (ÖH) araşdırılması metodu ilə bir qiymətləndirilmə 

aparıldı.  

b) QEDM-in tətbiq edilməsi üçün tibb məntəqəsi layihəsinin icra olunduğu  

icmalarda araşdırmalar aparıldı.  

KQM və QEDM-in tətbiqi ilə XFT aparılması üçün ən azı 3 növ məlumatın 

toplanmasına ehtiyac vardır: 

• Tibb məntəqəsinə çıxışı olan insanların sayı – bu məlumatı bələdiyyədən 

alıb səhihliyinə qonşu icmada aparılan kiçik araşdırma ilə əmin olmaq 

olar. 

• 15 il ərzində tibb məntəqəsinin tikilməsi üçün vəsait ödəmə həvəsi olan 

icma üzvlərinin müəyyənləşdirilməsi - əhalinin bütün sosial qruplarının 

cəlb edildiyi sorğu yolu ilə müəyyənləşdirilə bilər (sorğu formatı və 

sorğunun aparılma yolu Əlavədə təqdim olunur). 

• Xidmətlərdən istifadə etmək üçün layihədən əvvəl və sonra ailəbaşına 

düşən illik xərc (nəqliyyat, həkimlərə ödənilən vəsait, dərmanlar və s.  

nəzərə alınmaqla) – Statistika Komitəsindən və yaxud sorğularla 

müəyyən edilə bilər.  

Ailələrin 5-15%-i ilə sorğu aparılması kifayət edər. Sosial qruplar barəsindəki 

rəqəmlər bələdiyyələrdən alına bilər, alınan rəqəmlər əsasında sorğu nəticələri 

ümumiləşdirilə və ailəbaşına çəkilən orta xərc səviyyəsi öyrənilə bilər.  
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İqtisadi təhsil sisteminə sistemli yanaşma, onun əsas komponentləri 

 

Systematic approach to economic education system, its main components 

 

Систематический подход к системе экономического образования, ее 

основные компоненты 

 

Xülasə: Məqalədə bazar iqtisadiyyatı şəraitində təhsil sisteminin nəzəri 

və metodik aspektləri ardıcıl şəkildə tədqiq olunmuşdur. İqtisadi təhsil 

sisteminə, onun əsas komponentləri də daxil olmaqla, sistemli yanaşma tətbiq 

olunmuşdur. Vahid iqtisadi məkanın yaradılması şəraitində iqtisadi təhsilin 

xarici təcrübəsi öyrənilmişdir. 

Açar sözləri: sistemli yanaşma; iqtisadi təhsil; təhsilin idarə edilməsi; 

strateji araşdırma.  

 

Abstract: Under market conditions, the theoretical and methodical 

aspects of the educational system have been researched systematically in the 

article. The systematic approach has been applied to the economic educational 

system, including its basic components. The foreign experience of the economic 

education has been studied in the circumstances of the creation of a single 

economic space. 

Keywords: systematic approach; economic education; education 

management; strategic research. 

 

Резюме: В статье последовательно исследованы теоретические и 

методические аспекты образовательной системы в условиях рынка. 

Применен системный подход к экономической образовательной системы, 

включая его основные компоненты. Изучен зарубежный опыт 

экономического образования в условиях создания единого 

экономического пространства. 

 Ключевые слова: систематический подход; экономическое 

образование; управление образованием; стратегические исследования. 
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Azərbaycanın uzunmüddətli sosial-iqtisadi inkişafı Konsepsiyasında, habelə 

“Yol xəritəsi” strategiyasında iqtisadiyyatın dayanıqlı inkişafının təmin 

edilməsinin yeni oriyentirləri müəyyən edilmişdir. İqtisadiyyatın dayanıqlı 

inkişafının təmin edilməsinin bazası, bütövlükdə çoxsəviyyəli fasiləsiz təhsil və 

o cümlədən, onun iqtisadi tərkib hissəsidir. Bu zaman kadrların hazırlığı 

maksimal dərəcədə iqtisadi gerçəkliyin tələblərinə uyğun gəlməlidir və burada 

elmin müasir nailiyyətləri  tətbiq edilməlidir [1]. 

Regionların profilini nəzərə almaqla, onların tələbatına uyğun surətdə 

məzunların tərkibi və strukturu üzrə iqtisadiyyat hazırlığının tənzimlənməsi 

məsələlərinin həlli, təhsilin, biznesin, elmin qüvvələrinin birləşdirilməsi və 

onların inteqrasiyasının səmərəli formalarının tətbiqi zərurətini tələb edir. İndiki 

şərtlərdən biri sistemli yanaşmadır. Onun istifadəsi, yeni təhsil 

texnologiyalarının sürətlə tətbiq edilməsi, mütəxəssislərin buraxılışının 

işəgötürənlərin tələbatlarına mütənasibliyi, regionların iqtisadi kompleksinin 

dayanıqlı inkişafı üçün şərait yaradır. 

İqtisadiyyatın ayrı-ayrı sferalarında sistemli yanaşmanın səmərəli 

tətbiqinin praktik nümunələrinin olması, bunlara bütün ierarxik səviyyələrin 

ciddi şəkildə diqqət göstərməsinə səbəb olmuş, bu da konkret sahələrə aksent  

edilmədən, onların fəaliyyətinin ümumi prinsiplərini tənzimləyən normativ 

sənədlərin işlənib hazırlanmasında öz əksini tapmışdır. Eyni zamanda, sistemin 

formalaşdırılmasının işlək mexanizmləri, potensialın formal qiymətləndirilməsi 

ilə uyğunlaşmada gözlənilən nəticələrə gətirib çıxarmır. Buna görə də: 

- tədqiq olunan sistemin formalaşdırılmasının təşkilati-metodik məsələləri;  

- iqtisadi təhsil xidmətlərinin üzə çıxarılması və strukturlaşdırılması; 

- onun yaranma potensialının və fəaliyyətinin səmərəliliyinin qiymətləndiril-

məsi üsullarının işlənib hazırlanması; 

- iştirakçıların heyətinin və oradakı proseslərin idarə olunması modelinin 

əsaslandırılması birinci növbəli əhəmiyyət kəsb edir.  

Kompleks metodların yaradılmasının bazasında diaqnostikanın əsas tərkib 

hissələrinin müəyyənləşdirilməsi problemi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir [2; 3; 4; 

5; 6; 7]. 

İqtisadi təhsil sisteminə sistemli yanaşma, onun əsas komponentlərini 

müəyyən etmək imkanı verir, zənnimizcə, bunların sırasına: 

- müasir şəraitdə ali təhsil müəssisələrinin idarəetmə sisteminin 

müasirləşdirilməsini; 

- ali təhsil müəssisələrinin daxili idarəetmə sisteminin keyfiyyət cəhətdən 

mükəmməlləşdirilməsini; 

- yeni informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının hərtərəfli tətbiqini; 

- müasir elektron qurğularından səmərəli istifadə olunmasını; 

- təhsil sisteminə internet-resursların fəal şəkildə tətbiq edilməsini; 
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- ali məktəblərdə müəllim fəaliyyətinin səriştəliliyinin yüksəldilməsini; 

- ali təhsil sistemində təhsil alanların qavrayış modallığının yüksəldilməsini aid 

etmək olar. 

Aşağıda ali iqtisadi təhsil sisteminə sistemli yanaşmanın əsas 

komponentlərini daha müfəssəl şəkldə aydınlaşdırmağa cəhd göstərmişik. 

Müasir şəraitdə ali təhsil sisteminin kompleks şəkildə müasirləşdirilməsi həyata 

keçirilir. İstənilən idarə olunan sistemdə strateji islahatların müvəffəqiyyətlə 

reallaşdırılmasının zəruri şərti, həmin sistemin idarəetmə sisteminin müvafiq 

qaydada yenidən qurulmasıdır. Nəticədə, aparılan islaharları nizamlayan 

sənədlərdə idarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsi, ali məktəb sisteminin 

müasirləşdirilməsinin əsas istiqamətlərindən biri hesab olunur. 

Ali təhsilin idarə olunması sistemində islahat aparılmasına iki əsas istiqamət: 

1. bu sahədə aparılan islahatlara sistemli uyğunlaşma; 

2. fərdin, biznesin və ölkənin daim dəyişməkdə olan tələbatlarına uyğun 

surətdə ali təhsil sisteminin gələcək inkişafı üçün zəruri şəraitin 

yaradılması daxildir [8]. 

Ali təhsil müəssisələri şəbkəsinin islahatı və omların muxtar idarəetmə 

formasına keçidi nəticəsində yeni instusional idarəetmə obyektləri meydana 

çıxır. Məsələn, ali təhsil təşkilatları şəbəkəsinin təkmilləşdirilməsi yenilikçilik 

səviyyəsinə və dərəcəsinə, yerinə yetirilən təhsil proqramlarına, təhsil və elmi 

fəaliyyətlərinin miqyasına, keyfiyyət göstəricilərinə görə bir-birindən fəqlənən 

ali məktəblərin qruplarının formalaşmasına gətirib çıxaracaqdır. 

Ali məktəblərin fəaliyyətinin ayrı-ayrı aspektlərini - dövlət sifarişinin 

formalaşmasını, maliyyələşməni, uçot və hesabatı, təhsilin keyfiyyətinə 

nəzarəti, maliyyə-iqtisadi vəziyyətə nəzarəti və s. qeyd edə bilərik. Ayrı-ayrı 

kateqoriyalı ali təhsil müəssisələrinin fəaliyyətinin xüsusiyyətləri, bu aspektlər 

üzrə ali təhsil təşkilatları ilə qarşılıqlı əlaqəyə cavabdeh olan təhsilin idarə 

edilməsi orqanlarının mövcud struktur bölmələrinin daxilində xüsusi  

statusa malik olmayan ali məktəblərin reytinqinin tənzimlənməsinin 

xüsusiləşməsi zərurətini şərtləndirir.   

Muxtar idarəetmənin təşkilati-iqtisadi statusu, onların böyük iqtisadi 

müstəqilliyini, o cümlədən, əmlaka sərəncam vermək sahəsində daha geniş 

səlahiyyətləri nəzərdə tutur. Bu xüsusiyyət, ali təhsil müəssisələrinin idarə 

olunmasının muxtar idarəetməyə keçən iqtisadi komponentlərinin 

gücləndirilməsini, o cümlədən, dövlətin onların maliyyə-iqtisadi vəziyyətinə 

nəzarətinin gücləndirilməsini və onun dəyişikliyinin daimi diaqnostikasının 

təşkilini tələb edir. Bu, həmçinin xüsusi statusa malik olan institutların nizama 

salınmasına da aiddir. 

Ali təhsilin ikipilləli sisteminə keçidi ilə əlaqədar, yeni idarəetmə 

obyekti – təhsil proqramı meydana çıxır. Proqramların müxtəlif tiplərə  
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ayrılması dövlət təhsil standartlarının sistemində dəyişikliklərin olmasını, bu 

pillələrin hər birinə təhsilin keyfiyyətinə özünəmxsus nəzarət vasitələrini, 

habelə həmin proqramları yerinə yetirən ali təhsil müəssisələrinin 

akkreditasiyasını və lisenziyalaşdırılmasını tələb edir. 

Bakalavr və magistratura proqramlarının idarə olunmasının ayrılması:  

- peşə təhsilinin standartları və proqramları;  

- ali və ali məktəbdən sonrakı peşə təhsilinin keyfiyyətinə nəzarət, akkreditasiya 

və beynəlxalq fəaliyyət, təhsil və elm sahəsinə nəzarət üzrə təhsil fəaliyyətinin 

lisenziyalaşdırılması şöbələri çərçivələrində uyğun gəlməyən şöbələrin 

ayrılmasına səbəb olmuşdur. 

Təhsilin idarə olunması orqanlarının strukturunda qeyd olunan təşkilati 

islahatlar, təkcə təhsil müəssisələrinə deyil, həm də təhsil proqramlarına 

münasibətdə ali təhsil sistemində idarəetmə funksiyalarının həyata keçirilməsi 

prinsipinin tətbiqinə gətirib çıxarmışdır, bu isə, bu sahədə qabaqcıl dünya 

praktikasına uyğundur.  
Bundan əlavə, ali təhsil sferasının layihə üzrə tənzimlənməsinin 

genişləndirilməsi və müvafiq surətdə, institusional və funksional idarəetmə ilə yanaşı, 

bu tipli tənzimlənmə və onun həyata keçirilməsinin mükəmməl şəkildə qurulması 

istiqamətində ali təhsilin idarə olunması sisteminin yenidən təşkil edilməsi tələb 

olunur. İslahat aparılmasının daha bir istiqaməti, təhsilin infrastrukturu obyektlərinin 

idarə olunması sisteminin yaradılmasıdır. İnfrastruktur layihələrin ümumi halda 

idarə olunmasının sahmana salınmasından başqa, bu məsələnin həlli, həm 

təhsilin idarəetmə orqanlarının, həm də onlara tabe olan təşkilatların təşkilati və 

funksional strukturlarında xeyli dərəcədə dəyişikliklərin həyata keçirilməsini 

tələb edir.  
Ali təhsil sferası haqqında informasiyanın meydana çıxarılması 

sisteminin yaradılmasının məramı, informasiya və məlumat bazası şöbələrinin 

təşkilini tələb edir. Onların funksiyasına, statistikanın hazırlanması, məlumat 

bazasının  idarə edilməsi, ali təhsil sahəsində tədqiqatların aparılması, ali təhsil 

müəssisələrinin reytinqinin tərtib edilməsi daxil olmalıdır. 

Bir sıra layihələrin həyata keçirilməsini, təhsili idarə edən orqanların 

tabeliyində olan, fəaliyyətləri həmin layihələrlə sıx əlaqəli olan təşkilatlara  

həvalə etmək məqsədəuyğundur. Söhbət, yaxın illərdə gerçəkləşdirilməsi dövlət 

tərəfindən planlaşdırılmış idarəemə kadrlarının ixtisaslarının artırılması 

sisteminin yaradılması üzrə, habelə vahid təhsil informasiya məkanının 

infrastrukturunun yaradılması üzrə infrastruktur layihələrdən gedir. 

Ali təhsil sferasındakı islahatlar idarəetmə sistemində daha əhəmiyyətli 

dəyişikliklər tələb edir. Bununla yanaşı, bu sistem, həmin sahədə hal-hazırda 

həyata keçirilən  digər islahatlara uyğunlaşmaya məruz qalır. Məsələn, ali təhsil 

sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın və beynəlxalq fəaliyyətin inkişafı  trendi,  
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təhsilin idarəetmə orqanlarının fəaliyyətində həmin funksional istiqamətin 

genişləndirilməsi zərurətini yaradır. O cümlədən, təhsil xidmətlərinin ixracına 

dəstəkdən ötrü dövlətin gücündən aktiv şəkildə istifadə edilməsinin, ali təhsilin 

Avropa sistemləri ilə ahəngdarlığın və Boloniya deklarasiyasının müddəalarının 

reallaşdırılmasının, Avropa ali təhsil sahəsində keyfiyyətə zəmanət 

assosiasiyasına girişin təmin olunmasının vacibliyi ortaya çıxır.  

Təhsilin idarə edilməsi orqanlarının və və onlara tabe olan təşkilatların 

funksional və təşkilat strukturlarının ali təhsil sistemində aparılan islahatlara 

uyğunlaşdırılması məqsədi ilə strukturunun dəyişdirilməsi, məhdud zaman 

intervalında həmin sahənin inkişafının idarə olunmasının səmərəliliyini təmin 

edəcəkdir. Şəxsiyyət, cəmiyyət və işgüzar dairələr tərəfindən ali məktəblərə 

qarşı irəli sürülən, müasir dünyada sürətlə dəyişən tələblərə idarəetmə 

sisteminin çevik reaksiyasını təmin edən mexanizmlərin olmadığı halda,  zaman 

keçdikcə idarəetmə sistemi və deməli, ali təhsil sferasının özü həmin tələblərə 

daha uyğun gəlməyəcək və bu sahədə yeni  iri həcmli islahatlar tələb 

olunacaqdır. 

İdarəetmə sistemində bu kimi problemlərin aradan qaldırılması üçün, 

aşağıdakı elementləri  qurmaq təklif olunur. 

А. Təhsil sahəsində dövlət siyasəti və normativ-hüquqi tənzimlənmə 

çərçivəsində təhsil sferasının inkişafının strateji planlaşdırılması 

orqanlarının yaradılması yolu ilə, ali təhsi sferasının tənzimlənməsinin 

strateji komponentlərinin gücləndirilməsi. Təhsil sahəsinin inkişafının 

monitorinqi və bu sferada dövlət siyasətinin formalaşdırılmasından başqa, 

həmin struktur bölməsinin diqqət mərkəzində: 

       - universitetlərin, sistem təşkil edən və innovasiya ali təhsil müəssisələrinin 

tənzmlənməsi;  

- təhsildə təşkilati-iqtisadi mexanizmlərin inkişafı; 

- təhsildə proqram-məqsədli idarəetmə və infrastruktur layihələri;  

- təhsildə dövlət-özəl tərəfdaşlıq və investisiyalar məsələləri olmalıdır. 

B. Təhsilin idarə edilməsi orqanlarının yanında daimi fəaliyyət 

göstərən məşvərətçi orqanların - ekspert şuralarının yaradılması yolu ilə 

ali məktəblərdə dövlət-ictimai idarəetmə mexanizmlərinin inkişafının 

təmin olunması. Ekspert şuralarının fəaliyyəti, ali təhsilin inkişafının ən 

mühüm məsələlərinin həllinə nail olunmasında işəgötürənlərin, ali məktəblərin 

və onların birliklərinin, tələbələrin, ictimai və professional birliklərin iştirak 

dərəcəsini yüksəldəcəkdir. 

C. Təhsilin hər bir idarəetmə orqanının təşkilati strukturunda 

daxili nəzarət və idarəetmə sistemi yaradılması yolu ilə təhsil sahəsinin 

dövlət idarəetmə sisteminin fəaliyyətinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi. 

İdarəetmə sisteminin funksiyalarına təkcə kadrların seçilməsi deyil, həm də  
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metodologiyanın hazırlanması, struktur bölmələrin işinin səmərəliliyinin 

qiymətləndirilməsinin aparılması, risklərin idarə olunması, idarəetmə sisteminin 

təkmilləşdirilməsi aid ola bilərdi. 

Yekunlaşdıraraq, qeyd etmək lazımdır ki, təhsilin müasirləşdirilməsi şərtləri 

altında ali təhsilin idarə olunması sistemindəki dəyişikliklərin əsas  

trendi, təhsilin idarə edilməsi orqanlarının təşkilati strukturlarının 

mürəkkəbləşməsi, ali təhsil sferasının layihə və strateji idarəetməsinin 

gücləndirilməsi, infrastruktur layihələrin gerçəkləşdirilməsində dövlətin 

rolunun yüksəldilməsi, ali təhsilin idarə olunmasının dövlət-ictimai 

mexanizmlərinin tətbiqidir. 

Ali məktəb daxili keyfiyyətin idarə olunması sisteminin yaradılması 

zərurətini şərtləndirən obyektiv ilkin şərtlər: 

- ümumi Avropa təhsil məkanına giriş, onun bazasında təminat və qarantiya 

proseslərinin standartlaşdırılması;  

- göstərilən təhsil xidmətlərinin keyfiyyəti;  

- təhsil xidmətləri bazarında rəqabətin kəskinləşməsi;  

- işəgötürənlərin, məzunların hazırlığının keyfiyyətinə bazarın tələbləri ilə diktə 

olunmuş tələblərinin güclənməsi;  

- ali məktəblərin təhsil prosesinin idarə olunması sisteminin, onun  inkişafına və 

təkmilləşdirilməsinə deyil, problemlərin həllinə doğru istiqamətlənməsinin 

təmin olunması;  

- ali təhsil müəssisələrinin dövlət akkreditasiyasının meyarları siyahısına 

“Təhsilin keyfiyyətinin ali məktəb daxili təminatı sisteminin səmərəliliyi“ 

göstəricisinin daxil edilməsi [9] olmuşdur. 

Keyfiyyətin idarə olunması sistemi, ali məktəblərin dövlət təhsil standartlarına 

müvafiq olaraq və əmək bazarının müasir tələblərini ödəyən keyfiyyətli təhsil 

xidmətlərinin göstərilməsinin stabil prosesinə ali məktəbin təminatı məqsədi ilə 

yaradılır.  
Ali məktəb daxili keyfiyyət sisteminin formalaşdırılması, sistemli və 

proses yanaşma əsasında aparılır, belə sistemin fundamenti, qarşılıqlı əlaqədə 

olan, dinamik inkişaf edən və idarə olunan tədris, elmi-tədqiqat, tədris-metodik, 

tərbiyəvi və digər bir sıra təminatçı proseslərin  məcmusu olmalıdır.   

Ali təhsil müəssisəsinin əsas struktur bölməsi - fakültənin tərkibində buraxılış 

kafedrası, təhsil proqramının yerinə yetirilməsini təmin edən sistemin 

həlqəsidir. 

Keyfiyyətin idarə olunması sisteminin işlənib hazırlanması prosesi bir neçə 

mərhələdə yerinə yetirilməlidir.  

Bir ay ərzində heyətin öyrədilməsi: bu sahədə cəlb olunmuş ekspertlər 

universitetin, fakültənin rəhbərliyi və işçi qrupun üzvləri ilə bir sıra təlim və  

konsultasiya xarakterli məşğələlər keçirməlidirlər. 
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İdarəetmənin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması metodikası üzrə müşavirə 

keçirilməsi, fakültədə tədqiqatın ideyasını və konsepsiyasını, habelə qarşılıqlı 

əlaqəli proseslərin və prosedurların siyahısını müzakirə etmək imkanı verər.  

Sənədlərin işlənib hazırlanması: işin qaydası və alqoritmi fakültənin elmi 

şurasının qərarı ilə müəyyən olunur.  

İşçi qrupun üzvləri arasından, müvafiq sənədlərin hazırlanmasına 

başlayan, ayrı-ayrı proseslərə və prosedurlara məsul olan şəxslər təyin olunur. 

Proseslərin idarə olunmasını və prosedurların yerinə yetirilməsini nizamlayan 

fakültədaxili nizamnamələrin baxılması və təsdiqi də, həmçinin fakültənin elmi 

şurasında keçirilir. 

Kollektivin məhsuldar və uzlaşdırılmış işinin nəticəsində, təkrar 

müzakirələr vasitəsi ilə vaxtaşırı yenidən nəzərdən keçirilən və yenilənən bir 

sıra sənədlər  işlənib hazırlanır. 

İdarəetmənin keyfiyyətinin sənədləşmə təminatı sisteminin baza hissəsini:  

- keyfiyyət üzrə prinsiplər və qaydalar – keyfiyyətin idarə olunması sisteminin 

strukturunu, qarşılıqlı münasibətlərini, keyfiyyətin idarə olunması üzrə 

fakültənin struktur bölmələrini müəyyən edən və keyfiyyət sahəsində 

proseslərin və prosedurların rəhbərlərinin səlahiyyətlərini və məsuliyyətini 

təsbit edən strateji sənəd;  

- keyfiyyət sahəsində missiya (vəzifə) və siyasət – fakültənin bu missiyasının 

fəaliyyətdə olduğu dövr ərzində hərəkət planında düzəlişlər etmək lazımdır;  

- keyfiyyət sahəsində siyasət, əmək bazaında rəqabət qabiliyyətliliyini, 

mütəhərrikliyi və uyğunlaşmanı yüksəltmək məqsədi ilə mütəxəssislərin, 

bakalavrların və magistrlərin hazırlığının keyfiyyətinin fasiləsiz olaraq 

yüksəldilməsinə yönəldilmişdir;  

- keyfiyyət sahəsində məqsədlər – fakültənin inkişafının strategiyaları və 

proqramları çərçivəsində tapşırılmış göstəricilərə nail olunmasını nəzərə 

almaqla illik dəqiqləşdirilən sənəd;  

- idarəetmənin keyfiyyəti prosesləri və prosedurları üzrə fakültədaxili 

standartlar və  qaydalar  təşkil edir.  

 

Nəticə 

Zənnimizcə, keyfiyyətli ali məktəb daxili idarəetmənin yeni sisteminin 

tətbiqi aşağıdakı nəticələr verə bilər.  

Bu, idarəetmə fəaliyyətinin, əksər idarəetmə qərarlarının qəbulunun 

metodlarının və texnologiyalarının qaydaya salınması imkanı yaradır, onlar 

daha əlverişli olur. 

İdarəetmənin keyfiyyətinin əksər proseslərinin idarə oluna bilməsi və 

səmərəliliyi yüksəlir, planlaşdırılan nəticələr və göstəricilər daha kiçik zaman  
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kəsiyində və zəruri resursların həcmində əldə olunur. 

Nöqsanların vaxtında və sistematik şəkildə aşkar olunması və 

keyfiyyətin daim yaxşılaşdırılması məqsədləri ilə onların vaxtında aradan 

qaldırılması üsullarının tapılması imkanı genişlənir.  

Fakültənin müsbət imici yüksəlir, ali idarəetmə təhsili əldə etməyin 

yaxşı cəhətləri barədə təhsil xidmətləri istehlakçılarının məlumatlılığı artır.  

Kadrların vəzifələri daha sabit şəkildə nizamlanır, müəyyən iş sahəsinin yerinə 

yetirilməsinə görə məsuliyyət artır, müəllimlərin və əməkdaşların intizamı 

yaxşılaşır, nəticədə isə, onların işinin keyfiyyətinə fasiləsiz nəzarət lüzumu 

aradan qalxır 
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Tikinti sənayesində innovasiya yönümlü texnologiyaların 

tətbiqində rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi istiqamətləri və onun 

təkmilləşdirilməsi 

 

Directions for raising competitiveness in the application of 

innovation-oriented technologies in the construction industry and its 

improvement 

 

Направления повышения конкурентоспособности в 

применении инновационных технологий в строительной 

отрасли и ее совершенствовании 

 

Xülasə: Məqalədə tikinti sektorunda rəqabətqabiliyyətinin 

innovasiyalı texnologiyaların hesabına inkişaf etdirilməsi məsələləri tədqiq 

olunur.Burada müəllif tikinti sənayesində yeni materialların və 

texnologiyaların müasir imkanlarına, tikinti müəssisələrində innovasiya 

layihələrin tətbiqinə, onların spesifik xüsusiyyətlərinə, tikinti təşkilatlarında 

risklərin idarə olunması prosesinə və s. məsələlərə  xüsusi diqqət yetirir. 

Aparılan tədqiqat nəticəsində, məqalənin yekun hissəsində müəlifin təklif və 

nəticələri əks olunub. 

Açar sözlər: tikinti, tikinti layihələri, layihələrin idarə olunması, 

innovasiyalar, texnologiyalar,risklər. 

 

Abstract: In article questions of development of competitiveness of 

the construction sector on the basis of innovative technologies are considered. 

Here the author pays special attention to such aspects as modern opportunities 

of new technologies and materials in the construction industry, application of 

innovative projects at the construction enterprises, to their specific features, 

process of management of risks in the construction organizations, etc. 

Following the results of the conducted research, author's conclusions and 

offers are reflected in a final part of article. 

     Keywords: construction, construction projects, project management, 

innovations, technologies, risks. 



132 

 
 

 

Nəbi RAMAZANLI   
 

Резюме: В статье рассматриваются вопросы развития 

конкурентоспособности строительного сектора на основе 

инновационных технологий. Здесь автор уделяет особое внимание таким 

аспектам как современные возможности новых технологий и материалов 

в строительной индустрии, применение инновационных проектов на 

строительных предприятиях, их специфическим особенностям, процессу 

управления рисками в строительных организациях и т.д. По итогам 

проведенного исследования, в заключительной части статьи отражены 

авторские выводы и предложения. 

 Ключевые слова: строительство, строительные проекты, 

управление проектами, инновации, технологии, риски. 

 Giriş 

 Müasir dövrdə müəssisə və təşkilatların  rəqabət mübarizəsi 

şəraitində səmərəli fəaliyyət göstərmələri bilavasitə onların fəaliyyətlərinin 

innovasiya yönümlülüyü ilə sıx bağlıdır. Belə bir vəziyyət tikinti sektoruna da 

aid edilə bilər. Qeyd etmək lazımdır ki, hal-hazırda tikinti kompleksi 

müəssisələrinin innovasiya fəallığının yüksəldilməsi, istehsal potensialının 

bərpa edilməsi olduqca kəskin problemlərdən biridir.  

Yeni materialların işlənilib hazırlanması və tətbiqi yeni arxitektura 

qərarlarının qəbul edilməsini asanlaşdırır. Milli bazara getdikcə daha çox 

transmilli şirkətlərin məhsullarının daxil olması müşahidə olunur. 

Respublikada tikinti materialları anbarları və mağazalarında həddindən artıq 

çoxlu tikinti materialları növü cəmlənmişdir. Artıq məlum olan, ənənəvi tikinti 

məhsulları yeni keyfiyyətlər qazanmış, bu isə onların tətbiqi sferasının 

genişlənməsini mümkün edir.  

Tikinti sənayesində yeni materialların və texnologiyaların müasir 

imkanları 

Müasir dövrdə dünyada tikinti materiallarına və binaların, tikililərin 

interyerlərinin işlənməsi üçün tikinti materiallarına tələb artmışdır. Dəqiq və 

yoxlanılmış informasiyanın əldə edilməsi istəyi həddindən artıq yüksəkdir, 

lakin belə informasiyanın alınması mənbələri çox azdır, demək olar qeyri kafi 

səviyyəsindədir. Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, tikinti materiallarının 

istehlak xüsusiyyətləri və keyfiyyəti, təmir işləri yuxarıda qeyd edilənlərdən 

çox asılıdır.  

Tikinti materiallarının texniki xüsusiyyətləri verilmədən layihələrin 

hazırlanması, smetanın tərtibi, digər sənədlərin hazırlanması qeyri 

mümkündür, çünki bütün bunlar olmadan tikinti sektorunda təşkilati işlərin 

düzgün yerinə yetirilməsi mümkün deyildir.  

 Burada diqqəti cəlb edən problem ondan ibarətdir ki, qiymət və 

keyfiyyətin optimal nisbətlərinə nail olunması tələb olunur, eyni zamanda  
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təmir və tikinti işləri nəzərdə tutulmuş vaxtda yerinə yetirilməli, bu işlərə 

çəkilən xərclər minimallaşdırılmalıdır.  

 Bir vacib məsələni də xüsusi olaraq vurğulamaq lazımdır ki, bu gün 

yeni, ancaq məhdud dairədə insanların istehlak tələbini təmin edən tikinti 

məhsulları çox az bir vaxtdan sonra ən kasıb təbəqələrin də ucuzlaşması 

səbəbindən istehlak tələbinin təmin edilməsinə xidmət edə bilər.  

Çox zaman istehlakçı yeni material ilə birlikdə tikinti işlərinin sürəti 

və keyfiyyətinin yüksəldilməsi üçün bənzər texnologiyaların da əldə edilməsin 

də maraqlıdır.  

Konstruksiya materiallarının texniki xüsusiyyətlərini bilmək xüsusi 

əhəmiyyət kəsb edir, çünki təkrar planlaşdırma zamanı evin konstruktiv və 

funksional bütövlüyü pozulmasın. Bütün bunlar indiki şəraitdə daha vacibdir, 

binalar daima müxtəlif  əlverişsiz faktorların təsirinə məruz qalırlar: atmosfer 

çöküntüsü, yağıntılar, termik və mexaniki yüklənmələr, küləyin təsiri, 

ultrabənövşəyi süalanma, havadakı qaz halındakı  müxtəlif kimyəvi 

maddələrin təsiri və s.  

İndiki dövrdə rəqabət mühitinin inkişaf etdirilməsi şəraitində faktiki 

olaraq tikinti prosesinin bütün aparıcı komponentləri (istifadə edilən əsas 

tikinti materialları, istehsal praktikası) son on illikdə əhəmiyyətli dərəcədə 

transformasiyaya məruz qaldılar.  Bizim araşdırmalar göstərir ki, 

rəqabətqabiliyyəti orta dərəcədə olan mühüm tikinti materialları istehsal edən 

müəssisələrin son 50 ildə konstruksiya poladının möhkəmliyi 40% artmışdır, 

armatur özəklərinin möhkəmliyi 50%, betonun möhkəmliyi isə 100% 

artmışdır.  

Son on illklərdə ən mühüm təmayüllərdən biri kimi tikinti 

sənayesinin texnoloji inkişafının ciddi surətdə inkişaf etməsidir. Tikinti 

prosesinin bütün mərhələlərində kompleks kompüter modelləşdirilməsi sürətlə 

tətbiq edilmişdir (tikinti layihələrinin hazırlanması, planlaşdırılması, tikinti 

prosesinin özü).  

Eyni zamanda kompüter modelləşdirilməsinin səmərəli tətbiqi tikinti 

işlərinin maya dəyərinin 20-30% ucuzlaşmasına imkan yaradır.Ən müasir 

BİM modelləri  3 D yanaşmasına əsaslanır, bu yanaşmaya təkcə tikilən 

obyektlərin üç ölçülü həndəsi məlumatları daxil deyildir, eyni zamanda tikinti 

layihələrinin reallaşdırılmasında istifadə edilən müxtəlif maddi resursların, 

tikinti materiallarının da (tikinti materiallarının, avadanlıqların, iş qüvvəsinin) 

üç ölçülü həndəsi ölçüsü, forması və digər məlumatları da daxildir.  

Tikintidə ən yeni texnologiyalar elektronika, robot texnologiyası, 

maşınqayırma sahələrinin qovşağında yaranır. Burada söhbət robotlaşdırılmış 

robotlardan (crabots), panel və modul ev tikintisi üçün 3D çap  
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texnologiyalarından gedir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tikinti sənayesinin 

əhəmiyyətli dərəcədə geridə qalmasının əsas səbəbi iş qüvvəsinin ixtisas 

hazırlığı səviyyəsinin aşağı olmasıdır, bu isə öz növbəsində inkişafı, yeni 

material və texnologiyaların tətbiqini ləngidir. Bu səbəbdən də tikinti 

sektorunda innovasiya texnologiyaları ilk növbədə işçilərin ixtisas hazırlığı 

səviyyəsindən asılılığı azaldır. Xarici təcrübəyə müraciət edildikdə belə bir 

texnologiya nümunəsi kimi Dincel Construction System göstərilə bilər [2]. 

Sözügedən texnoloji sistem Avstraliya mühəndisi tərəfindən işlənilib 

hazırlanmışdır və bu texnologiya möhkəm və sərt yanğına davamlı dirəklərdən 

hazırlanmışdır, dirəklərin arası betonla doldurularaq kolonna və divar elementi 

rolunu oynayırlar. Həmin polimer dirəklər əl ilə asanlıqla quraşdırılır, istənilən 

forma və uzunluqdakı divar və sütun cərgəsi  ölçüsünə uyğunlaşdırıla bilər, 

həmin texnologiya əsasında material qalıqları asanlıqla əsas materila 

qarışdırıla bilər.  

Polimer formalı yeni tikinti materialı istehsalçı zavodda konkret 

tikinti obyektinin ölçülərinə uyğun kəsilərək hazırlana bilər. Belə bir 

texnologiya əsasında əhəmiyyətli dərəcə də qısa müddət ərzində, dəmir-beton 

monolit konstruksiyalarına nisbətən   ucuz qiymətlərlə divar və sütun 

cərgələrini ucaltmaq mümkündür.  

Eyni zamanda kesson dəmir-beton örtükləri Holedeck-in adını da 

xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır. Burada texnoloji oyuqlar sayəsində 

standart dəmir-beton plitələrinə nisbətən 55% daha az betondan istifadə etmək 

mümkündür [3]. “Holedeck” sistemində polipropilendən olan xüsusi yığılmış 

matrikslərdən, beton üçün döşəmələrdən istifadə olunur. Texnoloji oyuqlar 

mühəndis kommunikasiyalarının bir hissəsinin örtüklərin özündə  

yerləşdirilməsinə imkan yaradır (elektrik naqilləri, havalandırma sistemini).  

Tikinti sferasına innovasiya texnologiyalarının tətbiqi üçün bu sahə 

üçün tətbiq edilən xüsusi dövlət proqramının hazırlanmasına ehtiyac vardır. 

Ölkədə praktiki olaraq tikintində innovasiyaların stimullaşdırılması sistemi 

hələ də tam olaraq formalaşmamış, demək olar ki,  yox səviyyəsindədir. 

“Doing Business” beynəlxalq reytinqinə görə Azərbaycanda tikinti sferasının 

inkişafına əngəl törədən amillərdən biri inzibati maneələr hesab olunur. 

İnzibati amillər ölkədə tikinti işlərinin həcminin artırılmasına, innovasiyaların 

geniş tətbiqinə əngəllər törədir. Tikinti sferasının dövlət tənzimlənməsi 

sahəsində yeniliklərin təhlili göstərir ki, mövcud strategiyada tikinti sferasının 

daha da liberallaşması, dövlətin rolunun azaldılması nəzərdə tutulur. Nəzərə 

almaq lazımdır ki, belə bir strategiya inkişafın müasir dövlət tənzimlənməsi 

elementləri və tikintidə innovasiya texnologiyaları tətbiqi ilə ancaq uğur 

qazana bilər, bütün bunlar sayəsində ölkədə tikinti işlərinin həcmini köklü  
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surətdə artırmaq, innovasiyaların tətbiqini stimullaşdırmaq olar. 

Tikinti müəssisələrində innovasiya layihələrin tətbiqi  

Qeyd etmək lazımdır ki, tikinti sahəsi üçün innovasiya fəaliyyəti 

olduqca mürəkkəb məsələdir, lakin rəngarəngliyi ilə də seçilir. Burada yeni, 

səmərəli istehsal vasitələrinin yaradılmasından, yeni layihələşdirmə 

texnologiyaları və idarəetmə sisteminin tətbiqindən söhbət gedə bilər.  Lakin 

yaddan çıxarmaq lazım deyildir ki, podrat təşkilatlarının bazar iqtisadiyyatı 

şəraitində müvəffəqiyyətlə fəaliyyət göstərməsi üçün bütün sferalarda 

innovasiyaların tətbiqi tələb olunur. İnnovasiyaların tətbiqi layihələşdirmədən 

istehsalın texniki modernizasiyasına qədər bütün mərhələləri əhatə edir [1]. 

Tikinti kompleksinin bu müəssisələrinə innovasiya layihələrinin 

yaradılmasına diqqətin artırılması kömək göstərə bilər. İnnovasiya layihəsi 

unikal xarakter daşıyan planlaşdırılmış məqsəd və vəzifələrin, tədbirlərin 

məcmusudur.  İnnovasiya layihələrinin yaradılması və reallaşdırılması yeni 

texnologiyaların mənimsənilməsinə istiqamətlənmiş miqyaslı sahələrarası 

layihələr formasında diqqəti cəlb edir.  Bu layihələr təkcə tikinti 

iqtisadiyyatında deyil, bütünlükdə ölkə iqtisadiyyatında  köklü surətdə 

vəziyyətin dəyişilməsinə xidmət edir [4]. Deyilənlərlə yanaşı fundamental 

elmi araşdırmalar sahəsinə də öz töhfəsini verir, sosial proqramlar, elmi-

texniki təminat, beynəlxalq əməkdaşlıq proqramları hazırlanır. Bütün bunlar 

isə ondan xəbər verir ki, innovasiya layihələri müasir dövrdə tikinti sahəsinin 

elmi və texniki baxımdan inkişafında çox böyük rol oynayır. 

İnnovasiya layihələrinin idarə olunmasında əsas məqsəd layihə üzrə 

məcmu itkilərlə bağlı risklərin azaldılmasına yaranan tələbdir (bax şəkil 1.). 

Tikinti obyetlərində  innovasiya layihələrinin əsas xüsusiyyəti ondan 

ibarətdir ki, risklər qiymətləndirilərkən nəticələrin əhəmiyyətli dərəcədə uzaq 

bir dövrdə özünü büruzə verməsi qiymətləndirmədə ciddi çətinliklər yaradır. 

Bu səbəbdən də innovasiya fəaliyyəti təhlil edilərkən mürəkkəb modellərin 

qurulmasından risk faktorlarının ətraflı təsvirinə və onlardan hər birinin idarə 

olunması üçün, risklərin təsirinin azaldılması üçün tədbirlər hazırlanmalıdır.  

İnnovasiya layihələri məzmun və predmet etibarı ilə nou-haularla, 

yəni yeniliklərin özlərinə uyğun olmalıdır. Layihə müəyyən ideyaların 

reallaşdırılması zamanı bilik və təcrübələri birləşdirir, layihənin 

reallaşdırılması zonasını formalaşdırır və burada layihənin idarə olunması 

qərarları qəbul olunur. 
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əlverişsiz hadisələrin neqativ 

təsirlərinin minimallaşdırılması 

üzrə. 

-riskdən yayınma 

-riskin azaldılması; 

-riskin ötürülməsi 

 

İdarəetmə tədbirlərinin həyata 

keçirilməsi vaxtının risk vəziyyətinə 

daxil olması nisbətləri 

-hadisələr zamanı üsullar; 

-hadisələrdən sonrakı üsullar. 

 

Risklərin idarə olunması alternativlərinin təhlili 

 

III Risklərin idarə olunması üsullarının seçilməsi 

 

Risklərin idarə olunmasının ən 

səmərəli üsullarının seçilməsi 

 

Seçilmiş proqramın müəssisələrin 

fəaliyyətlərinin məcmu risklərinə 

təsirinin müəyyənləşdirilməsi 

 

Tikinti müəssisələrində risklərin idarə olunmasının mahiyyəti və məzmunu 

Risklərin idarə olunması-kompleks və yoxlanılmayan prosesdir, risklərin 

minimallaşdırlmasına istiqamətlənmişdir; iqtisadi münasibətlər 

sistemində müəssisənin dayanıqlılığının yüksəldilməsi üçün 

məhdudlaşdırıcı tədbirlərdən ibarətidir. Tərkibinə aşağıdakılar daxildir 

identifikasiya Təhlil 

-qeyri müəyyənlik 

mənbələrindən gələn təhlükələr 

və risklər; 

-müəssisə resurslarına 

göstərdiyi təsirlər; 

-diktə edilən münasibətlər, 

risklərə verilən reaksiyalar; 

-riskin resurslara təsiri 

nəticəsində itkilər; 

-riskin reallaşdırılmasının 

nəticələri; 

-informasiya mənbəyi; 

-risklərin bir-birinə qarşılıqlı 

təsiri 

Faydalı olan qərar və aktlar 

üçün informasiyaların 

istifadəsi: 

-informasiyanın əldə 

olunması ilə bağlı 

məhdudiyyətlər nəzərə 

alınmalıdır; 

-informasiyanın əldə 

olunması sadə və asan 

olmalıdır 
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Risklərin idarə olunması üsulundan istifadə olunması 

 

 
Reallaşdırılan 

tədbirlərin 

konkretliyi 

 

Bu tədbirlərin icra 

müddəti 

 

Mənbələr və 

zəruri resurslar 

 

Məslul şəxslərin 

təsbiti 

 

 

Nəticələrin monitorinqi və risklərin idarə olunması sisteminin 

təkmilləşdirilməsi 

 

 

Səmərəsiz üsulların səmərəlisi ilə əvəz 

olunması 

 

Risklərin idarə olunması proqramının 

icrası və dəyişikliklər 

 

 

Şəkil 1. Tikinti təşkilatlarında risklərin idarə olunması prosesi  

Əsas istinad mərkəzi qanunvericilik-hüquqi normaları çıxış edir, yəni 

layihənin hüquqi zonası yaradılır. Bu əsaslar üzərində müqavilələr bağlanır, 

digər hüquqi sənədlər qəbul olunur [5]. 

İnnovasiya layihələrinin uğurla reallaşdırılmasına bir sıra obyektiv 

səbəblər təsir göstərə bilər: tikinti təşkilatlarının personalının ixtisas hazırlığı 

səviyyəsi, müəssisə və təşkilatların əsas istehsal fondlarının vəziyyəti- bütün 

bu və digər faktorları layihələrin seçilməsi mərhələsində mütləq nəzərə almaq 

lazımdır.  

İnvestorlar layihələr seçilərkən texniki tələblərlə yanaşı, iqtisadi 

tələblər də irəli sürürlər, hansı müddətdən sonra investorlar yatırdıqları 

vəsaitlərin qarşılığını alacaqlar. Bu isə layihənin öz xərclərini ödəməsi, xalis 

mənfəət, investisiyaların rentabelliyi ilə bilvasitə bağlıdır .  

Tikinti sektorunda yeni sosial layihələr innovasiyalı inkişafın 

təminatçısı kimi 

Azərbaycan Respublikasının tikinti sektorunda ən mütərəqqi 

innovasiya layihələrində biri ölkədə daşınmaz əmlak bazarının tənzimlənməsi 

ilə, həmçinin bu bazarda rəqabətin yaradılması ilə  bağlıdır. 

 Heç də təsadüfi deyildir ki, daşınmaz əmlak bazarında rəqabətin 

tənzimlənməsi məqsədi üçün “sosial mənzil” tikintisi layiələrinin dövlət 

tərəfindən hazırlanması və reallaşdırılması işinə başlanmışdır.  

2016-ci ildə aprel ayında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  
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cənab İlham Əliyev Azərbaycan Prezidenti yanında Dövlət mənzil tikintisi 

agentliyinin yaradılması haqqında Fərman verdi. 

Yeni agentliyin yaradılmasında məqsəd – ölkə vətəndaşlarının mənzil 

ilə təmin olunması, mənzil-məişət şəraitlərinin yaxşılaşdırılması, müasir tikinti 

və arxitektura tələblərinə uyğun çox otaqlı, çox mərtəbəli  tikinti işlərinin 

həyata keçirilməsindən, tikinti işlərinin ekoloji tələblərə, energetik səmərəlilik 

tələbləri əsasında  şəhərsalma mədəniyyətinin yüksəldilməsi, qeyd edilən 

istiqamətlər üzrə dövlət idarəetməsinin təkmilləşdirilməsinə nail olunmasıdır.  

       Agentliyin tabeçiliyində MİDA ASC yaradıldı, əsas məqsəd  çox 

mərtəbəli mənzillərin tikintisinə icazələrin verilməsi, mənzil tikintisi üçün 

ayrılmış maliyyə vəsaitlərinin səmərəli istifadəsinə nəzarət edilməsidir. MİDA 

ASC-nin nizamnamə kapitalı 10 milyon Azn-dir.  

“Elektron hökumət” portalında mənzillərin güzəştlərlə alınmasının 

təşkil edilməsi məqsədi ilə 2017-ci ildə mayın 1-də “Güzəştli mənzil” sistemi 

fəaliyyət göstərir. Həmin sistemin fəaliyyətini mənzil tikintisi üzrə Dövlət 

agentliyi həyata keçirir- MİDA vasitəsi ilə [6]. 

Bu layihə əhalinin əsasən təminat səviyyəsinin orta vəziyyətdə 

olduğu hissəsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Ölkədə orta aylıq əmək haqqı 

Azərbaycanda 500 manatdır. İmtiyazlı mənzillərin alınması üçün respublika 

vətəndaşı aylıq əmək haqqının 60%-ni sərf edəcəkdir.   

Digər mühüm məsələ, perspektivli innovasiya layihələrinin müasir 

dövrdə əksəriyyətinin Azərbaycanın tikinti sektorunda tətbiq edilməsinin qeyri 

mümkün olması da xüsusi olaraq qeyd olunmalıdır.  

 

Nəticə 

Yuxarıda deyilənlər əsasında həmçinin belə bir qənaətə gəlmək olar ki, 

bəzi amillər tikintidə innovasiyalardan istifadə edilməsinə, tikinti sektorunun 

keyfiyyət məzmunu etibarı ilə yeni mərhələyə daxil olmasına əngəl törədir. 

Ölkədə iqtisadi artıma baxmayaraq indiki dövrdə tikinti sektorunun 

göstəriciləri hələ ən yüksək səviyyədə deyil.  Buna innovasiyaların tətbiq 

edilməsi ilə daha tez nail olmaq olar. Çox təəssüf ki, müasir dövrdə 

Azərbaycanda tikinti sektorunda innovasiyaların tətbiqi səviyyəsi inkişaf 

etmiş dövlətlərdəkindən xeyli, müqayisə olunmaz dərəcədə  aşağıdır. Lakin 

sahənin innovasiyalar əsasında inkişafı labüddür və bunun üçün də aşağıdakı 

istiqamətlərdə, zənnimizcə,  müvafiq addımlar atılmalıdır: 

1. Tikinti sferasında innovasiyalardan istifadə edən müəssisələrə 

dövlət və innovasiya yardımının göstərilməsi. 

2. Dövlət dəstəyi ilə innovasiya müəssisələrinin yaradılması. 

3. Innovasiyaların tətbiqi ilə bağlı normativ-hüquqi bazanın 

dəyişdirilməsi. 
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qabiliyyətinin yüksəldilməsi istiqamətləri və onun təkmilləşdirilməsi   
 

4. İnnovasiyalardan istifadə edən müəssisələr üçün 

mütəxəssislərin hazırlanması və ixtisas hazırlığı səviyyəsinin yüksəldilməsi. 
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Kiçik və iri müəssisələrin qarşılıqlı əlaqəsi 

Interaction of small and large enterprises 

Взаимодействие малого и крупного бизнеса 

 

Xülasə: Iri və kiçik sahibkarlıq subyektləri bazar iqtisadiyyatının əsas 

elementləridir. Bazar iqtisadiyyatının inkişafını və səmərəliliyinin səviyyəsini 

müəyyənləşdirirlər. Iri və kiçik sahibkarlıq subyektləri özlərini inkişaf 

etdirərək, bütövlükdə iqtisadiyyatı qururlar. Kiçik biznes iri və orta şirkətlərə 

qarşı deyil, onlarla sıx əməkdaşlıq edir, innovasiya prosesinin 

sürətləndirilməsində və milli iqtisadiyyatın yenidən qurulmasında iştirak edir. 

Kiçik biznesin inkişafı yerli xammal və mənbələrdən səmərəli istifadə edir və 

istehsal amillər bazarlarında rəqabət mühitinin formalaşmasına kömək edir. 

Açar sözlər: kiçik, orta və iri müəssisələr, dövlət dəstəyi, innovasiya, 

biznes. 

 

Abstract: Domestic entrepreneurship is a key element of the market 

economy, determines its development and effectiveness. Developing 

themselves, they build the economy as a whole. Small businesses are closely 

cooperating with, not with large and medium-sized companies, but are involved 

in accelerating the innovation process and rebuilding the national economy. The 

development of small businesses helps to create a competitive environment in 

the production factors markets, making efficient use of local raw materials and 

resources. 

Key words: small, medium and large enterprises, state support, 

innovation, business. 

 

Резюме:  Субъекты малого и крупного бизнеса являются 

ключевыми элементами рыночной экономики. Они определяют уровень  
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             Kiçik və iri müəssisələrin qarşılıqlı əlaqəsi 

 

развития и эффективности рыночной экономики. Малое и крупное 

предпринимательство развивает экономику в целом. Малый бизнес не 

противостоит крупным и средним компаниям, а тесно взаимодействует с 

ними, участвуя в ускорении инновационного процесса и принимают 

участие в структурной перестройке народного хозяйства. Развитие малого 

бизнеса способствует рациональному использованию местных источников 

сырья, формированию конкурентной среды на рынках факторов 

производств. 

Ключевые слова: малые, средние и крупные предприятия, 

государственная поддержка, инновации, бизнес. 

 

GİRİŞ 

Iri və kiçik müəssisələrin qarşılıqlı  əlaqələri dünya təsərrüfatı 

stukturunda ta qədimdən, ilk manufakturların formalaşması ilə, iqtisadçıların 

marağına səbəb olmuşdur, və bu da kapital və istehsalın mərkəzləşdirilməsi 

prosesinin başlanğıcı olmuşdur. 

Son vaxtlara qədər iqtisadi ədəbiyyatda kiçik biznes kapitalist 

iqtisadiyyatından asılı bir element kimi qəbul edilmiş, müstəqil inkişaf 

imkanına malik deyildir. Yəni monopolist iqtisadi kompleksə daxil olan kiçik 

və orta şirkətlər geniş miqyaslı istehsalata qarşı çıxmışdılar. Sürətli inkişaf və 

böyük iqtisadi strukturların formalaşması dövründə, çoxmillətli 

korporasiyaların böyüməsi, kiçik biznesi iqtisadi inkişafdan kənarda qoydu. 

Burada isə "nəhənglər" rəqabət təzyiqi altında tezliklə onların yox olacaqlarını 

proqnozlaşdırdı. Lakin son illərdə obyektiv iqtisadi şəraitdə baş vermiş 

dəyişikliklər nəticəsində iqtisadi mühitin qeyri-müəyyənliyindəki artım, istehlak 

tələbinin motivasiyasında dəyişiklik, kiçik idarə formasının əhəmiyyəti kəskin 

şəkildə artmışdır. Bu, kiçik müəssisələrin bazar şəraitində dəyişikliklərə tez 

cavab verə bilməsi, istehlak tələbinin xüsusiyyətlərinə, istehsalın çevikliyinə və 

manevrinə uyğunlaşma kimi amillərdən asılıdır. 

Cəmiyyətin sosial və iqtisadi strukturunda dəyişikliklər, istehlakçı 

hisslərinin dəyişməsi kiçik iqtisadiyyatın dünya iqtisadiyyatı üçün 

əhəmiyyətinin keyfiyyətcə yenidən qiymətləndirilməsində böyük rol 

oynamışdır. Standart istehlak mallarına tələbatın ödənilməsi funksiyasını yerinə 

yetirən "Fordizm" tərəfindən simvollanan geniş miqyaslı standartlaşdırılmış 

istehsal, bazarın müəyyən seqmentinə yönəldilmiş kiçik ixtisaslaşmış firmaların 

üstünlüklərini tanıyaraq, iqtisadi əsasını itirmişdir. İstehlak tələbinin 

fərdiləşdirilməsi, məhsulun həyat dövrünün azalması kimi obyektiv amillər 

böyük strukturların kiçik bizneslə qarşılıqlı ehtiyaclarına səbəb olmuşdur. 

Hazırda müasir iqtisadiyyatda iki əsas tendensiya hakimdir. Birincisi,  
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kapital və istehsal mərkəzləşdirilməsi proseslərə əsaslanan iqtisadi fəaliyyətin 

bütün sahələrində qloballaşma, çoxmillətli korporasiyaların çoxalması, 

iqtisadiyyatın beynəlmiləşməsi, qlobal şəbəkələrin inkişafı (informasiya, 

biznes); ikincisi isə - ən böyük müəssisələrin parçalanması və yenidən 

qurulması, kiçik biznesin inkişafı, iqtisadiyyatın bütün sahələrində kiçik və iri 

şirkətlərin əməkdaşlığının inkişafıdır. 

Məqalədə iri və kiçik strukturların qarşılıqlı əsas formalarının 

öyrənilməsinə, onların üstünlüklərinin və mənfi cəhətlərinin təhlilinə diqqət 

yetirilir.  

Kiçik və iri müəssisələr arasında tərəfdaşlıq münasibətləri onların 

qarşılıqlı sisteminin təşkili üçün zəruri olan mal və xidmətlərin rəqabət 

qabiliyyətini təmin edir. Dünya təcrübəsi göstərir ki, korporativ sektor müasir 

iqtisadiyyatın əsasını təşkil edir. Qərbi Avropada və ABŞ-da iri və kiçik 

müəssisələrin nisbətində bu rəqəm 1: 500 səviyyəsinə yaxındır [1]. 

Şübhəsiz ki, iri biznes bir sıra etibarsız iqtisadi üstünlüklərə malikdir. 

Bunlara layihələrin geniş miqyaslı maliyyələşdirilməsi, insan kapitalının 

istifadəsi üçün effektiv mexanizmlərin olması, əməliyyat xərcləri üzrə qənaət 

təmin etmək qabiliyyəti, sektoral, milli və dünya bazarlarında real rəqabət 

üstünlükləri daxildir. İri müəssisələr həm istehsalat miqyasında, həm də 

fəaliyyət sferalarının böyüməsində əhəmiyyətli texnoloji cəhətdən qənaət edə 

bilərlər. 

Bundan əlavə, iri müəssisələr tibbi təminat, peşə təhsili və analıq və 

uşaqlığın qorunması baxımından dövlət sosial proqramlarının həyata 

keçirilməsində əhəmiyyətli rol oynayır.  

Lakin obyektiv idarəetmə şəraitinin dəyişməsi və rəqabət 

münasibətlərinin inkişafı ilə, bazar mühitinin qeyri-müəyyənliyi və qeyri-

sabitliyi ilə iqtisadi subyektin elastiklikliyi, reaksiya sürəti, yeni 

texnologiyaların tətbiqi və inkişafı kimi xüsusiyyətləri aktuallaşır. Yuxarıda 

göstərilən amillər sənaye istehsalının kiçik partiyalarla lakin bütün mümkün 

dəyişikliklərdən istifadə edildiyi, elastik istehsal xətlərinin istifadəsinə keçidini 

izah edir. Bu da kiçik sahibkarlığın cəlbediciliyinə səbəb olur. 

Bu günkü iqtisadi mühitdə müəssisələrin kiçik olması onların ən mühüm 

üstünlüyüdür və onların uğurlu fəaliyyət göstərməsi üçün iqtisadi, elmi, texniki 

və təşkilati amillərini müəyyən edir. Kiçik biznes dar ixtisaslaşma yolu ilə, 

layihələrin sürətlə inkişaf etdirilməsi və həyata keçirilməsi, çevik 

texnologiyaların istifadəsi, məhsuldar aktivlərin optimal istifadəsi, idarəetmə 

strukturunda üfüqi əlaqələrin üstünlüyü. vasitəsilə xərcləri azaldır. Onların 

işinin səmərəliliyinə bürokratizasiya dərəcəsini azaltmaqla, əmək haqqı 

səviyyəsini qaldırmaqla, məhsulları ucuzlaşdırmaqla və iri müəssisələrə əlavə  
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rəqabət üstünlüyü yaratmaqla da nail olmaq olar [2 səh. 110]. 

Kiçik biznes Azərbaycan iqtisadiyyatının ən mobil və dinamik 

hissəsidir, xarici şəraitə tez uyğunlaşa bilir. Kiçik biznes bu gün məşğulluğun 

əhəmiyyətli bir hissəsini təmin edir, konkurensiyaya kömək edir və iri biznesə 

alternativdir. 

İnnovasiya texnologiyalarının tətbiqi kənd təsərrüfatında kiçik və orta 

biznesin inkişaf etdirilməsi üçün ən səmərəli metodlardan biridir. 

Tədqiqatçıların yekdil fikri ondan ibarətdir ki, aqrar-sənaye kompleksində kiçik 

biznesin innovativ inkişafını müvafiq şərtlər olmadan yaxşılaşdırmaq mümkün 

deyil; bunlar: innovasiya fəaliyyətinin müvafiq infrastrukturu yaxud 

informasiya, ekspert, marketinq, maliyyə, kadr və s. innovasiya fəaliyyətinin 

xidmətini təmin edən material, texniki, hüquqi və s. vəsaitlərin məcmusudur. 

Kiçik biznes iri və orta şirkətlərə qarşı deyil, onlarla sıx əməkdaşlıq edir, 

innovasiya prosesinin sürətləndirilməsində və milli iqtisadiyyatın yenidən 

qurulmasında iştirak edir. Kiçik biznesin inkişafı balıqçılığın inkişafına, kiçik 

yerli xammal və mənbələrdən səmərəli istifadə, istehsal amillər bazarlarında 

rəqabət mühitinin formalaşmasına kömək edir və s. 

Kiçik sahibkarlıq mühüm sosial və iqtisadi problemlərin həllinə imkan 

verən bazar iqtisadiyyatının əsas elementidir. Bu, milli iqtisadiyyatın 

inkişafında kiçik sahibkarlığın güclü mövqe tutan inkişaf etmiş ölkələrin 

təcrübəsi ilə təsdiqlənir. 

Misal üçün, Birləşmiş Ştatlarda ümumi məhsulun təxminən 40% -ni 

istehsal edən kiçik və orta müəssisələr işləyən əhalinin demək olar ki, yarısını 

işlə təmin edir və böyük firmalardan iki dəfə çox yenilikləri əhatə edir. Onlar 

istehlak strukturunda dəyişikliklərə dinamik şəkildə reaksiya göstərən sənayedə 

innovativ proseslərin əsas generatorlarıdır. Kiçik müəssisələr sənayenin yenidən 

qurulması, inhisarın aradan qaldırılmasını  aktivləşdirir, istehlak bazarında 

qiymətlərin strukturuna təsir və s. 

Analoji olaraq istehsalatda kiçik biznesin payı 60-70% olduğu 

Almaniya, Kanada və Böyük Britaniyada müşahidə olunur. 

Mühüm göstərici həmçinin, aparıcı ölkələrin məhsullarının ixracında 

kiçik müəssisələrin iştirakıdır. Ekspertlərin fikrincə, bəzi inkişaf etmiş ölkələrin 

sənaye ixracatında kiçik və orta şirkətlərin payı aşağıdakılardır: Almaniya və 

Hollandiya - təxminən 40%, İtaliya - 20-25%, ABŞ və Yaponiya - 15%. Böyük 

firmaların ixrac etdiyi hazır məhsulların tam dəstəyini nəzərə alsaq, istehsal 

olunan malların ixrac dəyərində onların payı İtaliyada - 60%, Fransada - 50%, 

Yaponiyada isə 40% yaxınlaşacaq. Eyni zamanda, kiçik biznesin xüsusi 

əhəmiyyətə malik olduğu sahə texnologiyasının beynəlxalq ticarətidir. Məsələn, 

Birləşmiş Ştatlar tərəfindən satılan lisenziyaların 50% -i kiçik müəssisələrdən,  
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innovativ firmalardan gəlir. Texnologiyaya əlavə olaraq, kiçik biznesin 

əhəmiyyətli ixrac maddəsi maşınqayırma, metal emalı, kimya, elektrik, tekstil 

və digər sənaye məhsullarıdır [3]. 

Azərbaycanda kiçik biznesin rolu, stasionar iqtisadiyyatda olduğu kimi, 

ənənəvi şəkildə qiymətləndirilə bilməz, missal üçün, yalnız kəmiyyət 

göstəricilərə görə belə bir qiymətləndirmə səthi olacaqdır.  

Kiçik və iri müəssisələr arasındakı əlaqələrin inkişafında iki əsas dövr 

fərqlənə bilər: 

• islahatların erkən dövrü (1990-1996-cı illər); 

• bazar münasibətləri formalaşması dövrü (1997-ci il - bu günə kimi), bu 

model klassik qərb modelinə yaxınlaşmağa başladığı zaman. 

Kiçik müəssisələrin formalaşdırılması metodları və iqtisadi 

mexanizmləri Azərbaycanın qarşılıqlı təsir modelinin formalaşmasında böyük 

rol oynamışdır.  

İlk dövrdə müəssisələrin birbaşa bölünməsi nəticəsində kiçik 

müəssisələrin (30% -dən çox) əhəmiyyətli payı formalaşmışdır və faktiki olaraq 

dövlət sektorundan özəl sektora pul axını nəzərdə tutulmuşdur [4]. Bu 

mərhələdə yükün əhəmiyyətli bir hissəsi kiçik müəssisələrə düşdü və bu da  iri 

firmaların "sağ qalmasını" təmin edirdi. 

Müəssisələrin bir hissəsi yaranmaqla törəmə müəssisələr yaradılmışdır. 

Törəmə müəssisələr böyük bir müəssisədə yaradılmışdı; onların təsisçisi və ya 

təsisçilərindən biri müəssisənin özü idi. Bu firmalar adətən "valideyn" 

müəssisəsinin fəaliyyəti ilə bağlı xüsusi tapşırıqların həllinə yönəldilmişdir.  

Kiçik müəssisələrin üçüncü qrupu daha sonra iri müəssisələrin bağlı 

strukturları olan avtonom firmalar kimi formalaşmışdır. Bu qrupa aid bir çox 

kiçik müəssisələr özəlləşdirmə (tam və yaxud qismən) dövlət mülkiyyətində 

yaradılıb. Belə müəssisələrin təşkili üçün ən xarakterik yol əsas fondların 

alınması ilə iş kollektivlərinın yaradılması idi. Pərakəndə ticarət, qida sənayesi 

müəssisələri və işçilərin sayı və məhsulun nomenklaturası baxımından kiçik 

olan bütün müəssisələr bu şəkildə keçdilər. 

Digər müəssisələr fərdlərin konsolidasiyası nəticəsində yaranıb (bir neçə 

gələcək sahibkarın birgə fəaliyyəti üçün kapitallarının birləşdirdilməsi yolu ilə). 

Bu, kiçik topdan və pərakəndə satış, aralıq firmalar, ictimaiyyətə xidmət edən 

şirkətlər üçün daha çox yayılmış forma idi. 

Iri müəssisələrlə qarşılıqlı əlaqəyə girərək kiçik firmalar kapitalın ilkin 

yığılmasında və özəlləşdirmə prosesində əhəmiyyətli rol oynadılar. Kiçik 

törəmə müəssisələrdən istifadə edərək, iri müəssisələr transfer qiymətlərinin 

(xammal və hazır məhsulların alınması və satılması zamanı qiymətlər 

arasındakı fərqə görə mənfəətin yığılması) iqtisadi mexanizmindən istifadə  
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edərək kapitalın yığılması prosesini və vergidən yayınma (qeydə alınmamış 

dövriyyə) ilə və kiçik müəssisələrin özəlləşdirmə çekləri və özəlləşdirilən 

müəssisənin payları vasitəsilə həyata keçirirdilər [5].  

İri və kiçik biznes arasında səmərəli əlaqələr müxtəlif iqtisadi şərtlər və 

ölkələr üçün fərqlidir. Bu bir sıra amillərdən asılıdır. Bunlara təbii-iqlim 

faktoru, cəmiyyətin mədəni və tarixi ənənələri və mentaliteti və s. aiddir. 

Azərbaycan bazar iqtisadiyyatı da kiçik innovativ firmalara aiddir - bu, 

ilk növbədə, böyük və orta müəssisələrin sifarişlərini yerinə yetirən şirkətlər və 

miqyasın səmərəliliyi kiçik və ya qeyri-müəyyən olan xidmət sahəsindəki 

şirkətlərdir, Bu baxımnan da, kiçik biznesin məhz bu sektorunun inkişafını 

ictimai maraqlara stimullaşdırmaq, idarə etmək son dərəcə vacibdir [6, s. 24]. 

Başqa sözlərlə desək, hər bir seqmentinin öz problemləri və dövlətlə 

qarşılıqlı əlaqələrin təmin edilməsində ehtiyac duyan kiçik biznes olduqca 

mürəkkəb və heterogen bir formalaşmadır. Bir tərəfdən, hökumət kiçik biznesin 

inkişaf etmiş ölkələrdə sadəcə belə  qəbul edildiyi üçün inkişaf etdirilməsini 

lazım bilir. Digər tərəfdən isə, kiçik biznes vergitutma sinifinin bir hissəsi kimi 

bürokratlar tərəfindən qəbul edilir və əsas vəzifəsi büdcəni doldurmaqdan 

ibarətdir. 

Araşdırmalar göstərir ki, müasir bazar iqtisadiyyatı şəraitində kiçik 

müəssisələr, bütövlükdə təsərrüfat sisteminin mühüm elementləri kimi 

qalmaqdadır. Bu isə cəmiyyətin iqtisadi sistemində kiçik biznesin rolunun 

dəyişməsi ilə sıx əlaqədardır. Bu həm də bazar tələbatının dəyişməsi və elmi-

texniki tərəqqinin yüksək inkişaf xüsusiyyətləri ilə şərtlənir. 

 

Nəticə 

Bazar iqtisadiyyatında kiçik biznesin rolu böyükdür. Kiçik biznes 

olmadan bazar iqtisadiyyatı nə öz funksiyalarını yerinə yetirə, nə də inkişaf edə 

bilər. Kiçik sahibkarlığın formalaşması və inkişafı bazar mexanizminin normal 

işlədilməsi şəraitində iqtisadi siyasətin əsas problemlərindən biridir. Bazar 

iqtisadiyyatında kiçik sahibkarlıq iqtisadiyyatın artım tempini, ümumi 

məhsulun strukturu və keyfiyyətini müəyyən edən aparıcı sektordur; bütün 

inkişaf etmiş ölkələrdə kiçik sahibkarlığın payı ümumi məhsulun 60-70 faizini 

təşkil edir. Bu baxımdan inkişaf etmiş ölkələrin mütləq əksəriyyəti hər bir 

vasitədən istifadə edərək kiçik müəssisələrin fəaliyyətini təşviq edir.  

Ticarət və ictimai iaşə ənənəvi olaraq "kiçik" sektorlardır və iri 

müəssisələrə onlarla rəqabət aparmaq çətindir. Fikrimizcə, kiçik biznesin 

inkişafında bu sahələrə prioritet verilməlidir. Birincisi, ticarət və ictimai iaşə 

sahəsində kiçik biznesin təşkili əhəmiyyətli kapital qoyuluşu və insan resursları 

tələb etmir. 
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Kiçik müəssisələri dəstəkləmək üçün səmərəli rəqabət siyasətinin 

qurulması çərçivəsində, kiçik və orta müəssisələrə dəstək verilməsi, "iri və orta 

müəssisələrin işləməyəcəyi" sahələrdə həyata keçirilməlidir.  

Belə istiqamətlər olmalıdır: 

• hazırda digər bölgələrdən idxal olunan məhsulların həmin malların 

kiçik müəssisələrdə istehsalının dəstəklənməsi; 

• əhalinin məşğulluğunun təmin edilməsinə yönələn istehsal 

müəssisələrinə dəstək verilməsi. 
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1918-1920-ci illərdə Azərbaycanda  baş verən hərbi-siyasi hadisələr 

Military-political events in Azerbaijan in 1918-1920 

Военно-политические события в Азербайджане в 1918-1920 годах 

 

 

 Xülasə: Məqalə 1918-1920-ci illər  Azərbaycan Cümhuriyyəti 

dövründə hərbi-siyasi hadisələrin təhlilinə həsr olunmuşdur. Tədqiqat işində 

hakimiyyət orqanları, eyni zamanda hərbi rəhbər təşkilatların ordu və 

donanmanın təchizi ilə bağlı tədbirləri yer almış, eyni zamanda yeni yaradılan 

Cümhuriyyət ordusunda idarəetmə qaydaları təhlil olunmuşdur. Müəllif, tədqiq 

olunan dövrdə Republikanın əsas hərbi gücünü kəmiyyət və keyfiyyət 

baxımından araşdırmışdır. 

Açar sözlər:  siyasi hadisələr, Bakı Soveti, XI Ordu, hərbi vəziyyət, 

bolşeviklər. 

 

Abstract: In the article are examined the basic stages of the building of 

the national armed forces of Azerbaijan Republic in 1918-1920 yr. The basic 

measures of government and leading military organs for the organization of the 

structure of control and supply of the army and navy, for taking of mobilization 

measures are illuminated. Are analyzed the quantitative and qualitative states of 

basic military services of republic during this period. 

          Keywords:     political events, Baku Commune, military conditions, 11th 

Army, bolsheviks.                              

 

Резюме: В статье рассматриваются основные этапы строительства 

национальных вооруженных сил Азербайджанской Республики в 1918-

1920 гг. В работе освещаются основные мероприятия правительства и 

руководящих военных органов по организации структуры управления и 

снабжения армии и флота. Автор анализирует азербайджано-армянский 

конфликт в начале прошлого века, изучает количественное и качественное  
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состояние основных видов вооруженных сил республики в этот период.  

Ключевые слова: политические события, Бакинский Совет, военное 

положение, XI Армия, большевики. 

 

         1917-ci il fevral inqilabından sonra Rusiyada daxili siyasi mübarizənin 

kəskinləşməsi Petroqradda Oktyabr inqilabına və keçmiş imperiyanın bir çox 

regionlarında Sovet hakimiyyətinin qurulmasına səbəb olmuşdu.1918-ci il 

noyabr ayının 2-də Bakıda hakimiyyət bolşeviklərin və sol esərlərin nəzarət 

etdikləri yerli fəhlə və əsgər deputatları şurasının əlinə keçdi. Eyni zamanda şə-

hərdə müsəlman və erməni milli şuraları, müxtəlif siyasi partiya və təşkilatlar 

öz işlərini davam etdirirdilər. Qeyd etmək lazımdır ki, musavatçıların, 

daşnakların, sağ eserlərin, menşeviklərin və digər təşkilatların öz silahlı dəstə-

ləri də mövcud idi. Bakı Soveti də öz növbəsində bu dövrdə təşkil olunmuş 

dördminlik fəhlə Qırmızı qvardiyasına, qarnizonun bəzi köhnə hərbi hissələrinə 

və Xəzər hərbi donanmasına arxalanırdı. 

         1918-ci il baharın əvvəllərində Bakı Soveti və “Müsavat”federal partiyası 

arasındakı kəskinləşmiş siyasi fikir müxtəlifliyi Bakıda mart hadisələrinə səbəb 

oldu. Mart ayının 29-da Bakı Sovetinin icazəsi olmadan "Evelina” gəmisində 

müsəlman süvari alayının bir neçə yüz əsgər və zabiti Lənkərana getməyə cəhd 

etdikdə onları tərksilah etmək istəyən qırmızı qvardiya dəstələri tərəfindən 

maneə ilə qarşılaşdı, gəmidə olan dəstə tabe edildi və silahları təhvil verməli 

oldu. Ertəsi gün, mart ayının 30-da şəhərdə Azərbaycan hissələrinin məcburi 

tərksilah edilməsinə e'tiraz əlaməti olaraq mitinqlər başlandı ki, bu da insan tə-

ləfatına səbəb oldu. Həmin gün S.Şaumyanın və “Müsavat” partiyasının lideri 

M.Ə.Rəsulzadənin iştirakı ilə keçirilən hərbi inqilab komitəsinin fövqəl‘adə 

iclasında Hümmət təşkilatı vasitəsilə alınmış silahların geri qaytarılması qərarı 

qəbul edildi [6,18]. Musavatçıların Bakı əhalisinə təmkinli olmaq şüarı ilə 

müraciət etmələsinə baxmayaraq hadisələr artıq nəzarət altından çıxmışdı, şə-

hərin hər yerində Azərbaycan və Bakı Sovetinin hərbi dəstələri arasında atışma 

gedirdi. Döyüşlərin elə birinci günü Azərbaycan dəstələri, şəhərin bir hissəsini 

və şəhərətrafı sənaye rayonlarından  Suraxanını tutub, Əmircan və Bülbülə kənd-

lərindən neft mədənləri yerləşən Sabunçu rayonuna girməyə çalışırdı. Şəhərin 

cənub-qərbində onlar Bayılın Bibiheybət rayonunda yerləşən hərbi dəniz limanını 

ələ keçirməyə cəhd edirdilər. Lakin, qırmızı qvardiya dəstələrinin müqaviməti nəti-

cəsində üsyançılar ilkin müvəffəqiyyətlərini başa çatdıra bilmədilər. Ertəsi gün 

martın 31-də bütün şəhər üzrə əks-hüçuma keçmiş Bakı Sovetinin əsas qüvvələri 

fəhlə Qırmızı qvardiyası, 1-ci Beynəlmiləl və 36-cı Türküstan alayları döyüşə 

cəlb edildi. “İçəri şəhər” qalasında yerləşmiş üsyançıların atəş nöqtələri, Xəzər hərbi 

donanmasının gəmi toplarından güclü artilleriya atəşinə, bəzi məhəllələr isə dəniz  
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aviasiyasının Bakı məktəbinin hidrotəyyarələrinin hücumlarına məruz qaldı. 

Şaumyanın dəvət etdiyi milli erməni hissələri evləri yandırmağa, şəhərin dinc 

azərbaycanlı əhalisini öldürməyə, soymağa başladılar. Bu günlər Bakıda erməni 

daşnakları tərəfindən 10 mindən artıq azərbaycanlı, o cümlədən qocalar, qadınlar 

və uşaqlar vəhşiçəsinə qətlə yetirilmişdi. Hər iki tərəfdən iyirmi mindən artıq 

adam iştirak edən, demək olar ki, üç gün davam edən küçə döyüşləri qanlı xa-

rakter daşıyırdı. Hər iki tərəfdən ölənlərin sayı üç mindən artıq idi. Üsyançılar 

aprelin 1-də günorta  inqilab müdafiə komitəsinin təklif etdiyi şərtlə razılaşma-

ğa və öz dəstələrini şəhərdən kənara çıxarmağa məcbur oldular [13,46-47]. 

          1918-ci ilin aprel-may ayları ərzində Bakı Sovetinin qoşunları Bakı qu-

berniyasının beş qəza rayonu üzərində nəzarəti saxlaya bildi, bu zaman Ama-

zaspa və Lalayevin komandanlığı altında daşnakların çəza dəstələri Quba və Şa-

maxı qəzalarında yerli müsəlmanları kütləvi surətdə qırır və soyğunçuluqla 

məşğul olurdu. Onların əmri ilə erməni əsgərləri yerli camaatın gizləndikyi 

məscidləri yandırmış, yazıqları gəlmədən min nəfər azərbayçanlı kəndlisini, qo-

çaları, qadınları və uşaqları məhv etmişdilər [3, 15-16]. 1918-çi il aprelin 22-də 

elan edilən Zaqafqaziya Federativ Demokratik Respublikasının dağılması may 

ayının axırında müstəqil gürcü, Azərbayçan və erməni respublikalarının yaran-

masına səbəb oldu. 1918-çi il may ayının 28-də Tiflisdə M. Ə. Rəsulzadənin 

başçılıq etdiyi Azərbayçan Milli Şurası Azərbaycanı müstəqil demokratik res-

publika elan etdi. Azərbaycan dövlətinin demokratik Respublika formasında ye-

nidən yaranması Azərbaycan xalqının şüurunun inkişafında mühüm tarixi rol 

oynadı. Bütün müsəlman Şərqində ADR birinçi demokratik respublika oldu.Ba-

kı kommunasının Azərbaycan Respublikasına qarşı düşmən vəziyyətində olma-

sı mütləq tərəflər arasında hərbi toqquşmaya səbəb olmalı idi. Yuxarıdakıları 

nəzərə alaraq iyunun 16-da Gəncədə yerləşmiş və çox da qüvvətli olmayan hər-

bi qüvvələrinə istinad edən Fətəli xan Xoyskinin höküməti Azərbayçanın qərb 

vilayətlərində hərbi vəziyyət elan etdi və özünün nizami hərbi hissələrinin yara-

dılmasına başladı.  

          1918-çi il iyun ayının 4-də Batumda Azərbaycan Respublikası və Türkiyə 

arasında Sülh və dostluq haqqında müqavilə bağlandı. Müqaviləyə əsasən Tür-

kiyə gənc respublikaya hərtərəfli, o çümlədən Müqavilənin IV bəndinə müvafiq 

olaraq hərbi kömək göstərməyi öhdəsinə götürürdü [14,23]. Hələ mayın axırı, 

iyun ayının əvvəlində  mühüm strateji istiqamət olan Gəncə rayonunda türk qo-

şunlarının xeyli qüvvəsi toplaşmağa başlamışdı. Azərbaycan höküməti isə türk, 

rus və gürcü zabitlərinin köməkliyi ilə “Xüsusi Azərbaycan korpusu" yaratmağa 

nail oldu ki, həmin korpus iyunun 25-də 5-ci türk diviziyası ilə birlikdə Qafqaz 

islam ordusuna (QİO) daxil edildi. Qafqaz islam ordusunun Qərargah rəisi türk 

polkovniki Nazim bəy təyin edilmişdi, ordunun artilleriyasına azərbayçanlı ge 
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neral-leytenant Ə. Şıxlinski komandanlıq edirdi. Ordunun ümumi rəhbərliyi 

türk general-leytenant Nuru Paşanın əlində idi. İngilis kəşfiyyatının məlumatına 

görə 1918-ci il iyun ayının ortalarında Qafqaz islam ordusu birləşmələrinin sayı 

12 min süngü və qılınç idi. Qafqaz islam ordusuna qarşı 70 faizini erməni milli 

hissələri təşkil edən Qafqaz Qırmızı ordusunun (QQO) I korpusu dururdu. İyu-

nun 10-da QQO I korpusunun hissələri Bakı - Tiflis dəmiryolu xəttilə, zirehli 

qatarın köməkliyilə qərb istiqamətində irəliləməyə başladılar. İyunun 12-də on-

lar Kürdəmir stansiyasını tuta bildilər. İyunun 16-18-də Qaraməryəm kəndində 

və  Müsüslü stansiyasında gedən sərt döyüşlərin nəticəsində bir neçə yüz əsgər 

və zabit, zirehli avtomobil, iki qatar, iki top itirmiş türk-azərbaycan qoşunları 

Göyçaya tərəf geri çəkilməyə məcbur oldular. Cəbhəyə təcili olaraq əlavə türk 

hissələri göndərildi. İyunun 27-dən İyulun 1-nə qədər Göyçay yaxınlığında güç-

lü, qanlı döyüşlər getdi, nəticədə QQO hissələri dağıldı və Kürdəmirə tərəf atıl-

dı. Üstünlük tam mənasında türk-azərbaycan qoşunlarının əlinə keçdi və iyulun 

20-də Şamaxını tutdular. İyulun 26-27-də QİO hissələri Qarasu və Haçıqabul 

stansiyalarını tutub, Cavad və Lənkəran-Səlyan istiqamətlərində Türk-Azərbay-

can qoşunları ilə əlaqə yaratdılar. Üç gün sonra, iyulun 30-da onlar Bakıya ya-

xınlaşdılar və onu, bilavasitə  mühasirəyə almağa başladılar [2,65]. Bununla ya-

naşı, 1918-ci ilin 31 iyulunda Bakı sovnarkomu istefa verdi və hakimiyyət sağ 

eserlərin, menşeviklərin və daşnakların qurduqları “Xəzər- mərkəz diktaturası" 

koalision hökumətinin əlinə keçdi. Avqustun 4-də Yeni hökumətin dövətilə  

Ənzəlidən dəniz yolu ilə general-mayor L. Denstervilin ingilis ekspedisiyasının 

tərkibinə daxil olan kiçik dəstəsi Bakıya gəldi [2,78]. Silahı 1000 -dən bir az 

artıq süngü və 16 topdan ibarət olan bu dəstənin əsas qüvvələri avqust ayının 

17- də Bakıya girdi. Əsasən ermənilərdən ibarət olan “Xəzərmərkəz diktaturası" 

qoşunları isə, gündən-günə döyüş qabiliyyətini itirir, hissələrdə fərarilik və 

qarətçilik güclənirdi. Bakının müdafiəsinin əsas ağırlığı ingilislərin üzərinə düş-

dü. Bu müddət ərzində 180 nəfər ingilis  əsgəri və zabiti həlak olmuş, 

yaralanmış və itkin düşmüşdü.  

1918-ci ilin 2 sentyabrında Qafqaz islam ordusu əməli olaraq Qafqaz 

istiqamətində hərəkət edən xüsusi Şərq orduları qrupunun tabeliyinə verilmişdi. 

Sentyabrın 9-da bu qrupa komandanlıq edən general Xəlil paşa və  Ernest 

Paraxan Bakı çəbhəsinə gəldilər. Həllediçi hüçum üçün burada 7 min süngü və 

40-a qədər top sayında, tərkibi natamam olan beş diviziya toplanmışdı. “Xəzər-

mərkəz diktaturası” türk komandanlığının təslim olmaq haqqındakı təklifini 

rədd etdikdən sonra, sentyabrın 14-də səhər saat 4-də Bakıya hüçum başlandı və 

gün ərzində Qurd qapısı və şəhər ətrafı tutuldu. Elə həmin gün ingilislər dəniz 

yolu ilə tələsik Ənzəliyə köçdülər. Onların ardınça “Xəzərmərkəz diktatura"sı 

höküməti və daşnak qoşunları qaçdılar.1918-çi ilin 15 sentyabrında Qafqaz is 
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lam ordusu Bakıya girdi, sentyabr ayının 17-də Azərbayçan Respublikasının 

höküməti Gənçədən Bakıya köçürüldü. Ançaq türk qoşunları Bakıda çox qal-

madı. 1918-çi il oktyabrın 30-da bağlanmış Mudros barışıq şərtlərinə körə, bi-

rinçi dünya müharibəsində məğlubiyyətə uğramış Türkiyə noyabr ayının ortala-

rında öz qoşunlarını Azərbaycan və bütün Zaqafqaziyadan çıxarmağa məçbur 

oldu. Noyabrın 17-də Ənzəlidən 17 nəqliyyat gəmisində üç silahlı gəmi ilə mü-

şayiət edilən min ingilis və 800 hind əsgəri və zabiti (39-cu piyada briqadas his-

sələri), başlarında Şimali İranda ingilis - qoşunları komandanı general-mayor 

V.M. Tomson olmaqla Bakıda girdilər. İngilislər 1919-cu ilin avqust ayına qə-

dər Azərbayçan Respublikasının ərazisində qaldılar [11,s.32].  

1918-ci il dekabr ayının 7-də Bakıda çoxpartiyalı Azərbayçan parlamenti-

nin təntənəli açılışı oldu. Baş nazir və xariçi işlər naziri F. Xoyski parlamentin 

26 dekabr 1918-ci il tarixli iclasında üçünçü Nazirlər kabinetinin daxili və xari-

çi siyasət sahəsində deklarasiyasını şərh edərkən qeyd etdi ki, “hökumətin başlı-

ça vəzifələrindən biri bütövlüyünü qorumağı baçaran qüvvələrin yaradılması-

dır”. Bu rəsmi bəyanat gənç Azərbayçan Respublikasının hərbi doktrinasının 

müdafiə xarakteri daşıdığını göstərirdi. 1918-1920-çi illərdə Azərbaycan höku-

mətinin ümumdövlət fəaliyyətinin əsas istiqamətlərindən biri respublikanın mil-

li silahlı qüvvələrinin yaranması idi[1,s.85]. 

Çarizm dövründə azərbaycanlıları, müstəsna hallar nəzərə alınmasa, hərbi 

məktəblərə qəbul etmirdilər. Hələ 1887-ci ildə çar hökuməti Zaqafqaziyanın 

müsəlman əhalisindən müntəzəm orduya çağırış əvəzinə onlar üçün xüsusi hər-

bi vergi ayırmışdı.Köhnə orduda gürcü və ermənilərdən fərqli olaraq, həm də 

böyük Azərbayçan hərbi hissələri yox idi. Qafqaz yerli ("vəhşi”) süvari divizi-

yasının (1917-çi ilin avqustundan korpus) tərkibinə daxil olan, birinçi dünya 

müharibəsi illərində Qafqaz dağ müsəlmanlarından, o cümlədən azərbaycanlı-

lardan təşkil olunmuş Tatar süvarilər alayı (çarizm illərində azərbayçanlıları 

Qafqaz tatarları adlandırırdılar - müəllif) müstəsnalıq təşkil edirdi[10,s.8-9]. 

1917-ci ilin axırları 1918-ci ilin əvvəllərində Gəncədə Azərbaycan korpusu ya-

radılan zaman artıq, təcrübəli hərbi kadrların, xüsusən ştab zabitlərinin çatışma-

mazlığı kimi mühüm çətinliklər özünü göstərməyə başladı.Bununla yanaşı ola-

raq, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Sovetinin qərarı ilə 7 noyabr 1918-ci il-

də, əvvəlcə baş nazir F. Xoyskinin ozünün başçılıq etdiyi hərbi nazirlik  təşkil 

edildi. Dekabrın 25-də, artilleriya generalı S. S. Mehmandarov hərbi nazir təyin 

edildi, dekabrın 29-da isə general -leytenant Ə. Şıxlinski nazir müavini oldu. 22 

noyabr 1918-ci ildə hərbi nazirlik Gəncəyə köçürüldü və dərhal Qafqaz islam 

ordusunun tərkibinə daxil olmuş Azərbaycan hərbi hissələrinin bazasında niza-

mi ordu yaratmaq prossesi başlandı [5,s.6-7]. 

1920-ci ilin mart ayında Baş Qərargah ilə Ali Baş Qərargahın rəhbər ida 
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rəsinin birləşdirilməsi nəticəsində general-mayor H.Səlimovun başçılığı altında 

Azərbaycan ordusunun vahid qərargahı təşkil edildi. Qərargahın öz mətbəəsi 

var idi, hərbi məhkəmə və hərbi prokuror nəzarəti də təşkil olunmuşdu [4,s.94]. 

Hərbi nazirin yanında ordunun yüksək rütbəli şəxslərindən hərbi qanunvericilik 

və maliyyə-təsərrüfat məsələlərinin həlli üçün "hərbi şura" təşkil olunmuşdu. 

Respublika paytaxtının çox mühüm hərbi-strateji vəziyyətini nəzərə alaraq 

Ələtdən Qızılburuna qədər Bakı quberniyasının dayaq məntəqələrini əhatə edən 

Bakı əlahiddə rayonunun hərbi general-qubernatorluğu yaradıldı. Onu general-

mayor M.Q.Tlexas idarə edirdi. Qarnizonda nizam-intizama general-mayor Fi-

ridun bəy Vəzirovun başçılıq etdiyi 1919-çu ilin yayında yaradılmış Bakı ko-

mendant idarəsi nəzarət edirdi. 

Hərbi xərcləri dövlət büdcəsinin 60%-ni təşkil edən Gürcüstan Respubli-

kasını misal gətirərək hərbi nazir S.Mehmandarov müdafiə üçün buraxılan pu-

lun xeyli artırılmasını tələb edirdi [5,s.34]. Bu onunla əlaqədar idi ki, ordunu 

praktiki olaraq, müvafiq hərbi material baza olmadan quru yerdə yaratmaq la-

zım gəlirdi. Çünki keçmiş Rusiya imperiyası Qafqazda özünə əsas potensial rə-

qib Türkiyəni qəbul edərək, türk sərhəddində yerləşən rayonlarda artilleriya, in-

tendant ambarları, emalatxanalar, kazarmalar, lazaretlər ilə güclü qalalar tikdi-

rir, onları artilleriya, hərbi ləvazimatı və döyüş sursatları və sairə ilə bolluca tə-

min edərək həmin rayonların möhkəmlənməsinə xüsusi diqqət yetirirdi. Həm də 

ki, əgər 1919-cu ildə 25 minlik ordu yaratmaq planlaşdırılmışdısa, 1920-cu ildə 

onun sayını 40 min süngü və qılınca çatdırmaq gözlənilirdi. Ordunun inkişaf et-

dirilməsi üçün komanda heyəti kadrlarının hazırlanması üçün tədbirlər görülür-

dü. Hələ 1918-ci ilin iyun ayında türk zabitlərinin köməkliyi ilə Gəncədə, birin-

ci buraxılışı həmin ilin oktyabrında olan praporşiklər hərbi məktəbi açılmışdı. 

1919-cu ilin noyabrında o məktəb - ümumi, artilleriya və mühəndis (lakin, axı-

rıncını açmaq müyəssər olmadı) kimi üç şöbədən, 250 şagirdi olan hərbi məktə-

bə çevrildi. Məktəbə tələbə hazırlamaq üçün Bakıda yunger məktəbi açılmışdı. 

1919-çu ilin axırları 1920-ci ilin əvvəllərində süvari, artilleriya və istehkamçı, 

aviasiya, pulemyot-qrenader, hərbi dəmiryolçu və hərbi-feldşer məktəbləri də 

açılmışdı. Nuxa (Şəki) şəhərinin nümayəndələri, şəhər xəzinəsi hesabına Gən-

cədə olan tipdə hərbi məktəb açmaq üçün Hərbi nazirə müraçiət edərək, yazırdı-

lar:“Ana yurdun qorunmasını hər bir azərbaycanlı şəxs üçün müqəddəs vəzifə 

olduğunu hesab edərək istəyirik ki, bizim məktəbyaşlı uşaqların əksəriyyəti hər-

bi məktəbdə oxuyaraq Vətəni qoruyanların çərgəsində olsunlar". Hökumət or-

dunun hərbi mütəxissislərə olan ehtiyacını ödəmək üçün respublikaya çoxlu rus 

və gürcü zabitləri dəvət edirdi. 1920-ci ilin aprel ayından unter-zabit heyətinin 

hazırlığını yaxşılaşdırmaq üçün savadsızlığı ləğv etmək məqsədilə, hər birində 

4 aylıq kurs olmaqla batalyon və alay məktəblərinin yaradılması planlaşdırılır 
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dı.Yerli  şərtlərə cavab  verən, döyüş baçarıqlı ordu yaratmaq məqsədilə, 1919 -

cu ilin yazında piyada, artilleriya, süvari və nizami ordu nizamnamələri, piyada 

və artilleriyanın atış üçün təlimatları yenidən nəzərdən keçirildi. Azərbaycan 

Respublikasının hərbi qərarlarının məcəlləsinin tərtib edilməsi üçün hərb nazir-

liyi  yanında Kodifikasiya  komissiyası təşkil edilmişdi. 1918-1920-ci illər ər-

zində Azərbaycanda piyada və süvari alayları, artilleriya briqadaları və divizi-

yaları, başqa hərbi-texniki hissələr yaradılmışdı. 1919-cu ilin axırlarına yaxın 

Azərbaycan ordusu iki piyada və üçalaylı heyətin bir süvari diviziyalarından 

ibarət idi. 

General-mayor Cavad Şıxlinskinin rəhbərlik etdiyi və Gəncə şəhərində 

təşkil olunmuş birinçi piyada diviziyasına 1-ci Cavanşir, 2-ci Zaqatala və 3-cü 

Gəncə alayları daxil idi, eyni zamanda  kürdlərdən ibarət atıcı batalyon da bura 

daxil idi. Qərargahı Bakıda yerləşən ikinci piyada diviziyasına (komandiri ge-

neral-mayor İbrahrm Yusifov idi) 4-cü Quba, 5-ci Bakı və 6-cı Göyçay alayları 

daxil idi. 3-cü piyada diviziyanın təşkil edilməsi 7-ci Şirvan alayının yaradılma-

sından başlandı. Qərargahı Gəncədə yerləşən süvari diviziyasına (komandiri ge-

neral- mayor Teymur Novruz oğlu idi) dördyüzlük heyətin 1-ci tatar, 2-ci Qara-

bağ və 3-cü Şəki süvari alayları, eləcə də kürd süvari divizionu daxil idi. Bun-

dan başqa Lənkəran ehtiyat taboru, polis ehtiyat alayı ("Yardım alayı”), parla-

mentin xüsusi mühafizə dəstəsi və bütün Azərbaycan ərazisi üzrə Yayılmış qey-

ri nizami hissələr yaradılmışdı [11,26-27]. Ordunun tərkibinə iki artilleriya bri-

qadası, yüngül artilleriya diviziyası, üç zirehli qatar, beş aeroplan və bir neçə 

hidroaeroplan, altı ağır və yüngül zirehli avtomobil də daxil idi. 

1919-cü ilin avqustunda ingilislər Azərbaycanı tərk etdikdən sonra hərb 

nazirlik hərbi liman yaratdı. 75 mm, 100 mm və 120 mm-lik 8 topla silahlandı-

rılmış “Ərdəhan" və "Qars” adlı iki topçu qayığından, bir neçə' "Astrabad", 

“Araz", “Nargin” və sairə xidmət və köməkçi gəmilərdən ibarət olan Xəzər hər-

bi donanması yenidən təşkil edildi.1920-ci ilin aprel ayında Azərbaycan Res-

publikasının silahlı qüvvələrinin sayı 30 min sünkü və qılınc  idi. Hökumət or-

dunu və donanmanı silah, döyüş sursatı və hərbi ləvazimat ilə təmin etmək üçün 

bir sıra tədbirlər görürdü. 1919-cu il iyun ayının 27-də parlamentin Azərbaycan-

gürcü hərbi-müdafiə paktı təsdiqləndikdən sonra, ordunun ehtiyaclarını ödəmək 

üçün Tiflisdən 12 yüngül və 12 dağ topu, “Maksim" sistemli 24 pulemyot, mo-

sina sistemli üç min tüfəng, onlar üçün çoxlu döyüş sursatı və başqa hərbi ləva-

zimatlar gətirildi. Müqaviləyə görə azərbaycanlıların bir qrupu hərbi məktəblər-

də təhsil almaq üçün Gürcüstana göndərildi. 1919-cu ilin axırlarında İtaliyanın 

hərbi nazirliyi ilə də Azərbaycan ordusuna avtomobillərin, aeroplanların, pro-

jektorların və sairə tədarükü üçün danışıqlar aparılırdı. Qərb ölkələrindən 5 

tank, 20 zirehli avtomobil, motosiklet, rabitə vasitələri, rəsmi geyim və s. almaq  
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da planlaşdırılmışdı. Donanmanı təchiz etmək üçün 6 sualtı qayıq, müxtəlif tə-

yinatlı döyüş katerləri, dəniz və sahil artilleriya topları sifariş edilmişdi. Res-

publikanın özünün hərbi sənayesini yaratmaq üçün tədbirlər görülürdü. 1920-ci 

ilin yanvarında hərbi nazirlik tərəfindən artilleriya toplarının təmiri və onları 

ehtiyat hissələrilə təmin etmək məqsədilə Gəncədə tikilməsi planlaşdırılmış hər-

bi zavodun ştat və smeta layihələri işlənmiş və təsdiq olunmaq üçün parlamentə 

təqdim olunmuşdu. 23 fevralda parlament bu zavodun yaradılması haqqında xü-

susi qanun qəbul etdi və onun tikilişi üçün 670 min manata qədər pul ayırdı. 

Hökumətin bütün bu tədbirlərinə baxmayaraq, ordu silahlanma və hərbi mütə-

xəssis cəhətdən cox çətinlik çəkirdi. 

Ordunun sayını artırmaq məqsədilə Azərbaycan hökuməti tərəfindən kifa-

yət qədər geniş hərbi-səfərbərlik tədbirləri həyata keçirilirdi. 19-24 yaşında olan 

gənclər əvvəlcə üç illik, sonra isə iki illik müddətə orduya çağırılırdılar, tələbə-

lərə və abituriyentlərə isə möhlət verilirdi. 10 aprel 1920-ci il Dövlət Müdafiə 

Komitəsinin qərarına müvafiq olaraq Zəngəzur və Qarabağda Ermənistan ilə 

olan hərbi münaqişə ilə əlaqədar olaraq may ayının 1-dən 1920-ci ilin çağırışçı-

larını və onlardan yaşlıları - 30 yaşına qədər orduya səfərbər etmək nəzərdə tu-

tulurdu. Eyni zamanda, qeyd etmək lazımdır ki, hökumət hərbi qulluqçuluq 

işində kəndli gənclərin orduya çağırışdan boyun qaçırmaları və fərarilik hadisə-

lərilə bağlı çox ciddi çətinliklərlə qarşılaşmalı olurdu. Bu vəziyyətin 

yaranmasına əsgərlərin çox çətin həyat və məişət şəraitləri də az təsir etmirdi: 

kazarmada açlıq, soyuq və xəstəlik hökm sürürdü, zabitlərin vəzifələrindən sui-

istifadə etmə halları da müşahidə edilirdi. Bununla yanaşı, hərb nazirinin özü-

nün dediyinə görə, “orduya ancaq kasıblar gəlirdi. Mən heç vaxt orduda varlı 

şəxsə, bəyə, xana və s. rast gəlmədim". Hərbi komandanlığın bu hala qarşı mü-

barizə aparması heç bir müsbət nəticə vermirdi. Orduda ideoloji iş də qaydaya 

salınırdı, bu məqsədlə hökumət ziyalıları və ruhaniləri də cəlb etmək istəyirdi. 

Hərbi hissələrin ştat cədvəlinə imamlar və mollalar daxil edilmişdi. 2 aprel 

1919-cu ildə hərb nazirliyinin məruzəsində qeyd edilirdi ki, “bizim ziyalıların 

mühüm vəzifələrindən biri xalqı və onun qoşunlarını onun tarixi keçmişi ilə ta-

nış etməkdir”. Dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəyov Azərbaycan ordusu üçün marş 

bəstələdi. Orden və medal eskizləri müsabiqəsi elan edilmişdi. Əmrlərdən birin-

də Hərbi nazirin köməkçisi general Ə.Şıxlinski azərbaycanlı zabitlərə müraciət 

edərək qeyd edirdi ki, milli ordu “Vətənin elə bir dayağıdır ki, ora ölkənin ən 

yaxşı qüvvələri daxil olmalıdır” [9,s.67]. Azərbaycan ordusu özünun quruçuluq 

işində rast gəldiyi ağır çətinliklərə baxmayaraq döyüş bacarığını təmsil edərək, 

1920-ci ilin baharında Qarabağda döyüşlərin gedişində sərt sınaqlardan namusla 

çıxdı. 

Azərbaycan Cümhuriyyətinin mövcud olduğu bütün dövr ərzində, dövlə 
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tin ərazi bütövlüyünü təmin etmək üçün daşnak liderlərinin “Dənizdən dənizə 

qədər böyük Ermənistan" yaratmaq iddiasına qarşı mübarizədə çoxlu səy gös-

tərmək lazım gəlirdi. Ermənistanın  hakim dairələri Gürcüstanın  Axalkələk və 

Borçalı qəzalarını, Türkiyənin Qars vilayətini , Gəncə quberniyasının cənub his-

səsini, Qarabağ, Zəngəzur və Naxçıvanı da  ərazi iddialarının çox uzun olan si-

yahısına daxil edirdilər. 1919-cu ilin əvvəlində, Qarabağda yaşayan ermənilərin 

bütün hüquqlarına zəmanət verən, general-qubernatorluq təsis edilməsi yolu ilə 

Azərbaycan hökumətinin  gördüyü bütün tədbirlərə baxmayaraq daşnak agent-

ləri yerli "milli sovetin” üzvlərinin simasında, təxribatçılıq işləri apararaq ölkə-

də vəziyyəti gərginləşdirməyə, millətlərarası qarşıdurmanı qızışdırmağa çalışır-

dılar. 

 Mart ayının 29-da 3360-cı yüksəkliyə Azərbaycan partizan dəstələri, 

Xramort kəndinə Parlament mühafizə dəstəsi göndərildi, Daşbaşı kəndini şimal-

qərbdən ötüb həmlə etmək üçün isə 5-ci Bakı piyada alayı ayrılmışdı. Bundan 

başqa Azərbaycan partizan dəstələri düşmənin diqqətini yayındırmaq üçün Na-

xiçevanik kəndinə qarşı nümayişlər təşkil edirdilər. Bakı alayının sağ cinahının 

təminatı üçün partizan dəstəsi və I tatar süvari alayının 50 nəfəri ayrılmışdı. Sə-

hər saat 7-də döyüş başlandı və artıq saat 2-də Xramort kəndi tutulmuşdu. Par-

lament mühafizə dəstəsi 3360-çı hündürlüyə yaxınlaşdı, partizanlar isə Xanabad 

kəndinin kənarını tutdular. Bu vaxt dik qayalar ilə Daş-başı hündürlüyünə ya-

xınlaşan Bakı alayı üç dəfə düşmənin möhkəmlənmiş mövqelərinə həmləyə 

keçdilər [12,f.3,s 23]. Lakin, düşməni təqib etməyə aludə olmuş batareya möv-

qeyini dəyişdi, alay atəş himayəsi olmadan qaldığı üçün bütün həmlələr nəticə-

siz oldu və çox uzağa çəkilməyə məcbur oldu. Eyni zamanda əlavə kömək al-

mış ermənilər əks-həmləyə keçdilər və Xanabad kəndindən partizanları çıxardı-

lar.Döyüş yüz nəfərə qədər öləni və yaralısı olan, erməni dəstələrini ancaq iki 

verst sıxışdıran, eyni zamanda Əskəranın 3360-cı yüksəliyini, Daşbaşı və Xana-

bad kəndləri kimi mühüm məntəqələri düşmənin əlində qoyan Azərbaycan or-

dusunun hissələri üçün məğlubiyyətlə qurtardı [12,f.3,s 17]. Hərb naziri general 

S.Mehmandarov ilə birbaşa rabitə ilə müsahibədə general S.Səlimov bu döyü-

şün nəticələrinə qiymət verərkən, ermənilərdən fərqli olaraq zəif təlim almış və 

xəzinəyə çox baha başa gəlmiş nizami partizan dəstələrinin döyüşə yararlı ol-

madıqlarını qeyd edirdi. Əlavə kömək olmasa Əskəranı almağın qeyri-mümkün 

olduğu aydın idi [14,26]. 

Müvəffəqiyyətli döyüşlərdən sonra, aprelin 11-12-də Azərbaycan qoşun-

ları qarşısında Zəngəzur istiqamətində döyüş əməliyyatlarını genişləndirmək 

vəzifəsi qoyuldu. Lakin Qarabağın özündə olduğu kimi, Gəncə və Qazax qəza-

larının bir sıra rayonlarında da erməni dəstələrinin fəallaşması, Azərbaycan hər-

bi komandanlığını çətinlik qarşısında qoyurdu. Belə ki, aprelin 19-da gecə er 
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mənilər partizan dəstələrinin tərk etdikləri Gülablı və Abdal Azərbaycan kənd-

lərini tutmağa müyəssər oldu [2,s.74]. General Səlimov, şəxsən Ağdama gəlmə-

li, qaçmış partizanların hərbi-çöl məhkəməsini təşkil etməli, Gülablı və Abdal 

kəndlərini düşməndən təmizləməli oldu. 

Gəncə və Qazax qəzalarının ərazisində də həmin vaxt gərgin döyüşlər ge-

dirdi. Hələ aprel ayının əvvəlində erməni dəstələri Haçıkəndi tuta bildilər ki, bu 

da qarnizonu ançaq bir bölükdən, iki topdan və yerli əhalidən ibarət silahlı kö-

nüllülərdən təşkil edilmiş Gəncə üçün real təhlükə yaratdı. Gəncəlilərə kömək 

üçün təcili surətdə Cavanşir qəzasından polkovnik D.Kazımbəyovun dəstəsi, 

həm də zirehli qatar göndərildi ki, bu da düşməni qovmağa və Gəncə qəzasında 

şəraiti sabitləşdirməyə səbəb oldu. General Baqdasarovun komandanlığı altında 

nizami erməni qoşunlarının hissələri Qazax qəzasında, Diliçan-Qazax şosse yo-

lu boyunça, Əskipara, Qurumsu və Kəmərli rayonlarında ağır müdafiə döyüşləri 

aparırdılar. Hər iki tərəfin 1920-ci il aprelin 7 və 9-da atəşin kəsilməsi haqqında 

imzaladığı müqavilə, ermənilər tərəfindən dəfələrlə pozulmuşdur. Aprelin 19-da 

nizami erməni hissələri Daşlı, Əskipara, Fərəhli, Daşsalahlı, Aslanbəyli, Qay-

maqlı və Qonarlı kəndlərinə hücum etdilər, lakin Azərbaycan dəstələri hər yer-

də düşmənin həmləsini dəf edə bildilər. Aprelin axırında Azərbaycan ordusu, 

regionda 1919-cu il noyabrın 23-nə olan vəziyyəti bərpa edib, faktiki olaraq öz 

vəzifəsini yerinə yetirmiş oldu [4,s.54-55]. Eyni zamanda Ermənistan ilə hərbi 

münaqişə şimal sərhədlərinin müdafiəsini xeyli zəiflətdi, çünki Azərbaycan hö-

kuməti ordunun əsas:qüvvələrini respublikanın qərb sahillərində toplamağa 

məmbur oldu. 

1920-ci ilin baharına doğru ADR-in xarici və daxili siyasi vəziyyəti xeyli 

mürəkkəbləşdi. Ölkəni bürümüş sosial-iqtisadi böhranın fonunda ictimai-siyasi 

qüvvələrin ayrılması prosesi güclənirdi.  Bu da hökumət böhranının başlanması-

na səbəb olurdu. Azərbaycan kommunist partiyasının (bolşeviklərin) simasında 

barışmaz müxalifət Moskvanın himayəsilə Bakıda silahlı üsyana hazırlaşırdı. 

Denikin qoşunlarını darmadağın etmiş 70 minlik XI Qırmızı Ordu Azərbayca-

nın şimal sərhədlərində dayanmışdı [8,s.89]. 

1920-ci il aprel ayının 27-də səhər tezdən Xəzər hərbi donanmasının mü-

dafiə etdiyi kommunistlərin silahlı qiyamı baş verdi. Qarnizonun bəzi hissələri 

üsyançıların tərəfinə keçməyə başladı.Yaranmış hərbi-siyasi vəziyyəti nəzərə 

alaraq hərb naziri S.Mehmandarov aprelin 28-də  238 №-li Qərar verdi. Həmin 

Qərarda məlum edilirdi ki, "bu gün mən vəzifəmi Sovet hakimiyyəti tərəfindən 

yeni təyin edilmiş hərb və dəniz komissarı Çingiz İldırıma təhvil verdim. Bunu 

elan edərək, vidalaşarkən mən bütün əziz iş yoldaşlarıma  namuslu və fədakar 

xidmətlərinə görə ürəkdən təşəkkür edirəm. Şübhə etmirəm ki, onlar yeni haki-

miyyət dövründə də hamımıza əziz olan Azərbaycanın səadəti uğrunda namus  
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və fədakarlıqla xidmət edəcəklər’’[5,s.33]. 

Aprelin 27-dən 28-nə keçən gecə kommunistlərin ultimatumunu müzakirə 

edib, parlement başqa məsələlərlə yanaşı, Qırmızı Ordunun döyüşlərlə Bakıya 

girməsinə yol verməmək şərtini qoyaraq hakimiyyəti Müvəqqəti İnqilab Komi-

təsinə verdi. Aprelin 27-nə keçən gecə XI Ordunun hissələri M.N.Tuxaçevski-

nin rəhbərliy ilə Qafqaz cəbhəsinin qərargahı tərəfindən hazırlanmış Bakı əmə-

liyyatını həyata keçirməyə başladı. Qafqaz cəbhəsi komandanlığının 1920-ci il 

23 aprel tarixli 490 №-li direktivində, XI Ordu komandanı M.K.Levandovski-

nin qarşısına Azərbaycan sərhəddini keçmək və qısa müddətdə Bakı quberniya-

sının ərazisini tutmaq məsələsi qoyulurdu. Gürcüstan tərəfindən və Şimali İra-

nın ərazisində yerləşən ingilis qoşunlarının Azərbaycan Respublikasına kömək 

etmək ehtimalının qarşısını almaq məqsədilə əməliyyatı 5 günün ərzində yerinə 

yetirmək nəzərdə tutulurdu. Bakıda neftdaşıyan donanmanı ələ keçirmək və neft 

buruqlarının məhv edilməsinin qarşısını almaq məqsədilə, XI Ordu hissələrinin 

yaxınlaşması zamanı Volqa-Xəzər donanmasının komandanı F.F.Raskolnikova 

Ələt stansiyası rayonunda hərbi-dəniz desant dəstəsi çıxarmaq sərəncamı veril-

mişdi. 490 №-li direktivə əlavə olaraq, nəhayət, aprel ayının 23-də XI Ordunun 

qarşısına Azərbaycan Respublikasının bütün ərazisini tutmaq vəzifəsi qoyuldu. 

Hələ aprel ayının ortalarında Azərbaycanın sərhədlərində XI Ordu birləş-

mə və hissələrinin bir yerə toplanması başlandı. Qarşıdakı əməliyyatda iştirak 

etmək üçün 20-ci, 28-ci və 32-ci atıcı diviziyalar (cəmi 20 min süngü), 7-ci və 

18-ci süvari diviziyalara və sonralar 2-ci süvari korpusuna (cəmi 7 min qılınc) 

birləşdirilmişdi. Qoşunlara əlavə olaraq Dərbənd stansiyasında yerləşdirilmiş 

beş zirehli qatar, eləcə də bir neçə aviaeskadriliya verilmişdi. Aprelin 25-də 

komandan M.Levandovski əmrlə qoşunlara aşağıdakı dəqiq döyüş tapşırıqlarını 

verdi: 2-ci süvari korpusu öz əsas qüvvələrilə aprelin 30-u üçün Şamaxı-Ağsu 

rayonlarını tutsun, Kürdəmir stansiyası yaxınlığında Bakı-Gəncə dəmir yolunu 

kəssin. Qızılburuna çatdıqda, korpus öz qüvvələrinin bir hissəsini atıcı 

diviziyalar ilə birlikdə Bakıya hücum etmək üçün ayırmalı idi. 20-ci, 28-ci və 

32-ci atıcı diviziyalar öz növbələrində dəmir yolu xətti boyunca Bakıya hücum 

etməli və 1920-ci il may ayının 1-də Bakının bütün neft sənaye rayonlarını 

tutmalı idilər. Qarşıdakı əməliyyatda qoşunun tərkibinə daxil olan zirehli qatar 

qrupuna xüsusi əhəmiyyət verilirdi. Qızılburun, Giləzi və Sumqayıt stansiyaları 

sahələrində dəmir yolunun sahilə çox yaxın olduğu üçün, dəmir yolu yatağını 

dağıtmaq və sovet zirehli qatarlarının hərəkətini saxlamaq üçün, Azərbaysan 

donanması döyüş gəmisinin təkçə bir topunun atəşi kifayət olduğunu nəzərə 

alaraq onlarda sahil artilleriyasının üç uzaq vuran topu qoyulmuşdu. Lakin do-

nanmanın AKP(b) tərəfinə keçməsi ilə əlaqədar olaraq, döyüş gəmiləri reydə 

çıxmalı olmadılar. Sovet komandanlığının Samur sərhəd körpüsünün minalan 
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ma ehtimalının heç bir əsası yox idi. Bu cür mühüm obyekti ançaq bir tağım əs-

gər mühafizə edirdi. 

Aprelin 27-si saat 00.05 dəqiqədə kommunistlərin Azərbaycan parlamen-

tinə ultimatum təqdim etdiklərindən 12 saat əvvəl, yol boyunca Azərbayçan or-

dusunun azsaylı və müxtəlif hissələrinin gözlənilməz hücuma zəif müqavimət-

lərinə üstün gələrək, içində A. Mikoyan, H. Çəbiyev və Q. Musabəyov da olan 

“III İnternasional" zirehli qatarı Samur körpüsünü keçdi və Bakıya tərəf yönəl-

di. Qalan üç zirehli qatar da onun arxasınça yola düşdü. İki saatlıq qanlı döyüş-

lərdən sonra zirehli qatarlar vasitəsilə, 4 topu və 10 pulemyotu olan Quba alayı-

nın iki bölüyü, Süvari divizionu (300 qılınca qədər), jandarmlar dəstəsi (200 nə-

fərə yaxın) tərəfindən mühafizə olunan Yalama stansiyası tutuldu. Bu döyüş- də 

qırmızılardan 6 nəfər ölən və 8 yaralanan oldu. Süvari-dağ divizionu (3 toplu), 

Kürd taborunun iki topu olan iki bölüyü tərəfindən mühafizə edilən Xudat stan-

siyasının yanında Azərbaycan Respublikası dəmir yollarının müdafiə rəisi 

ştaps-kapitan Lordkipanidzenin komandanlığı altında 1 №-li zirehli qatarın, qır-

mızıların zirehli qatarının irəliləməsinin qarşısını saxlamaq cəhdi yenə də məğ-

lubiyyətlə nəticələndi. XI Ordunun zirehli qatarının irəliləməsini ləngitmək ar-

zusu ilə geri çəkilənlər Xaçmaz stansiyası yaxınlığındakı dəmir yolu körpüsünü 

yandırdılar və yol dəyişən mexanizmi sındırdılar. Lakin yanğın tez ləğv edilmiş 

və yol dəyişən alət bərpa edilmiş, sonra isə zirehli qatarlar demək olar ki, ma-

neəsiz Bakıya tərəf hərəkətlərini davam etdirmişlər. Axırıncı tez keçən döyüş 

Xırdalan və Biləcəri stansiyaları arasında baş verdi ki, bundan sonra Azərbay-

can dəmiryolu Keşlə stansiyasına, daha sonra Bakıya tərəf yol aldı [10,s.6]. 

Aprel ayının 30-da bolşeviklərin XI Ordusunun xeyli hisəsi şəhərə girdi. 

XI ordu hissələrinin Azərbaycan ərazisi üzrə hərəkəti zamanı, yerli əhali arasın-

da Qırmızı Orduya müqavimət gəstərməmək şüarı ilə təbliğat aparan, başçıları 

Xəlil paşa olan türk zabitləri qrupu onlara fəal kömək gəstərdilər. həmin gün 7-

ci süvari diviziyasının hissələri Şamaxı və Ağsuya girdilər, mayın 1 də isə, 

Azərbaycan hissələrinin müqavimətini qıraraq zirehli qatarlar Gəncə stansiyası-

na yaxınlaşdılar və oranı tutdular. Mayın 3-ü və 4-də Lənkərana və Astaraya 

hərbi dəniz desantları çıxarıldı. Mayın 5-də XI Ordunun süvari hissələri Qaza-

xa, mayın 7-də isə Yevlaxa girdilər. May ayının ortalarında XI ordu Azərbay-

can  ərazisini bütünlüklə öz nəzarəti altına aldı.  
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Высшее медицинское образование в 30-ые годы ХХ века 

XX əsrin 30-cu illərində ali tibbi təhsil 

Higher medical education in the 30-ies of the twentieth century 

 

Резюме: В начале 30-х годов XX века по всей стране создавались 

новые промышленные заведения, колхозно-совхозный строй. Тяжёлая 

рабочая обстановка, слабое организованное техники безопасности 

приводило к росту несчастных случаев и различных заболеваний, травмам 

и инвалидности среди населения. Студенческий, профессорско-

преподавательский состав столкнулись с социально-бытовыми 

проблемами. При реорганизации Азербайджанского Медицинского 

Института появились серьёзные трудности. Несмотря на финансово-

бюджетные трудности правительство Азербайджана, для установления, 

укрепления и организации института использовало все существующие 

возможности. 

   Ключевые слова: медицинское образование, перестройка, 

здравоохранение Азербайджана, ВУЗ-ы Азербайджана, подготовка 

кадров. 

 

Xülasə:XX əsrin 30- cu illərində bütün ölkədə yeni sənaye müəssisələri 

yaradılır, kolxoz və sovxozlar təşkil olunurdu. Ağır iş şəraiti, zəif təşkil 

olunmuş texniki təhlükəsizlik bədbəxt hadisələrin sayının artmasına, müxtəlif 

xəstəliklərə gətirib çıxarır, adamların zədə almasına əlilliyinə səbəb olurdu. 

Tələbə, professor-müəllim heyəti sosial-məişət problemləri ilə üzləşirdi. 

Azərbaycan Tibb İnstitutunun yenidənqurma işləri yolunda ciddi çətinliklər var 

idi. Maliyyə-büdcə çətinliklərinə baxmayaraq Azərbaycan höküməti institutin 

təkmilləşməsi və daha yaxşı təşkili üçün əlindən gələni edirdi. 

Açar sözlər: tibbi təhsil, yenidənqurma, Azərbaycan  səhiyyəsi, 

Azərbaycanın Ali təhsil    müəssisələri, kadrların hazırlanması 
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        Abstract:  In the early 30-ies of the XX century, throughout the 

country, new industrial establishments, a collective farm and state farm system 

were created. The heavy working environment, poorly organized safety 

precautions led to an increase in accidents and various diseases, injuries and 

disability among the population. Student, faculty faced with social and domestic 

problems. During the reorganization of the Azerbaijan Medical Institute, serious 

difficulties arose. Despite the financial and budgetary difficulties, the 

government of Azerbaijan used all the existing opportunities to establish, 

strengthen and organize the institute. 

   Keywords: medical education, restructuring, health of Azerbaijan, 

Universities of Azerbaijan,  personnel training. 

                                     

В конце 20-х годов советское правительство приступило к 

операции «чистки» старых кадров, опытных специалистов, занятых в 

народном хозяйстве и во всех отраслях культуры, заклеймив их 

буржуазными кадрами, вставшими на путь террора и диверсии против 

советской государственности. Применив методы клеветы и шантажа в 

1928 году «Шахтинское дело», в 1930 году «о враждебной деятельности 

контрреволюционных организаций партии промышленников», 

значительная часть опытных кадров была отстранена от работы тысяч 

представителей интеллигенции, обвинённые в «антисоветской 

деятельности» были приговорены к высшей мере наказания – к смерти, 

пожизненным и долгосрочным ссылкам. «Деятельность» такого рода к 

концу 20-х годов привела к дефициту профессиональных кадров. 

На собраниях партии и советских организаций, особенно на 

пленарных заседаниях ЦК МИК(б)П проведённых в апреле и июне 1928, 

ноябре 1929 годов на повестку дня встал вопрос об ускорении подготовки 

специалистов из среды рабочих и крестьян. Этот факт способствовал 

реорганизации ряда высших учебных заведений в Азербайджане, как и в 

постсоветском пространстве. В эти годы были приняты впоследствии 

неоправдавшиеся законы по скорейшему решению проблемы кадров, 

отказ от широко специализированной подготовки и переход к узкой 

специализации путём реорганизации ВУЗов. Это являлось ошибочной 

политикой высших органов власти. Особенно важно высказать личное 

критическое мнение по директивам «О подготовке технических кадров 

народного хозяйства СССР» от 13 февраля 1930 года, «Об учебных 

программах и режимах в ВУЗах и ССУЗ-ах» от 19 сентября 1932 года 

ЦИК и СНК СССР. Эти директивы в то время были приняты на основании 

тезиса И.Сталина: «Кадры – решают всё!» при этом не учитывая реальные  
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возможности стран СССР. Другой парадоксальной чертой явилось и то, 

что указы не став предметом обсуждения в национальных регионах были 

единогласно приняты по всей стране. Подтверждением этому явились 

решения Закавказского Краевого Комитета МИК(б)П в марте 1929 года 

(20-23.03). Выступивший на Пленуме комиссар Народного Земельного 

Комитета Азерб. ССР Д.Х.Буниятзаде в своей речи изложил потребность 

республики в специалистах сельского хозяйства и чтобы добиться успеха 

в этом направлении, что необходимы серьёзные перемены в структуре 

ВУЗов. 

Указом Совета Народных Комиссаров Азерб. ССР (СНК) от 19 

июня 1930 года «О реорганизации и реанировании высших и высших 

технических заведений Азерб. ССР, передачи их в соответственные 

хозяйственные органы и в состав народного комиссариата» 

Азербайджанский Политехнический Институт был преобразован в 

Нефтяной Институт на базе инженерно-строительного факультета был 

создан строительный Институт, а на основе Азербайджанского Института 

Сельского хозяйства возник Закавказский Институт Хлопководства. 

Одним из недостатков в системе образования советского времени, 

была ликвидация университетского образования и создание 

самостоятельных институтов на базе различных факультетов. На базах 

экономического факультета Азербайджанского Университета был создан 

Азербайджанский Институт Кооперации и Торговли, педагогического 

факультета Азербайджанский Государственный Педагогический институт, 

медицинского факультета Азербайджанский Медицинский институт [12, 

№26, с.1027-1031]. Так, в 1929-1930 учебном году в ВУЗы Республики 

поступило 1289 студентов, в 1930-1931 учебном году – 3427 абитуриентов 

вместо 3260-ти. Увеличение количества ВУЗов, более чем в 3 раза 

способствовало увеличению континента  студентов. Если в 1920-1930 

учебном году в 5-ти ВУЗах республики обучалось 5485 человек, то в 1930-

1931 учебном году в 16-ти ВУЗах Республики учились 10435 человек [6, 

с.56-57].   

Однако, курс, взятый на подготовку специализированных кадров 

начатый в начале 30-х годов, по ряду субъективных причин не 

продолжился до конца периода. 

На пленуме созыва ЦК КП(б) от декабря 1929 года отмечена 

важность ускорения подготовки кадров по педагогике, юристов, 

экономистов, техников и медиков [8, с.15]. 1 февраля 1930 года коллегия 

Совета Народного Просвещения рассмотрел проект реорганизации 

университета, подготовленный ещё в конце января 1930 года. Было 

сочтено целесообразным без каких-либо существенных изменений,  
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сохранить структуру медицинского образования. Правительство 

Республики, принимая во внимание спрос в квалифицированных 

медицинских кадрах, решило на базе медицинского факультета создать 

Азербайджанский Медицинский Институт и уменьшить срок обучения с 5 

лет до 4,5. Вместе с тем планировалось осуществление 2-х выпусков в год 

[4, ф.796,спс.16,д.450]. 

20 февраля 1930 года в ЦК КП Азербайджана выслушали и 

обсудили доклад ректора Университета Т.А.Шахбази «О планах 

реорганизации Университета» [4, ф.796,спс.16,д.449]. В тот же день Совет 

Народных Комиссаров Азербайджанской ССР утвердил Новый устав «О 

высших учебных заведениях» представленный Советом Народного 

Просвещения. 21 апреля 1920 года Государственный Комитет по 

Планированию обсудил вопрос о передаче ряда ВУЗов в распоряжение 

соответствующих министерств и хозяйственных органов. По принятому 

решению медицинский факультет Университета был передан в 

распоряжение Народного Комиссариата Здравоохранения и был 

сформирован как самостоятельный Азербайджанский Медицинский 

Институт [4, ф.617,спс.16,д.5526]. Этим решением, была приостановлена 

деятельность пяти факультетов Университета и на их базе, было основано 

пять институтов, в том числе свою деятельность начал медицинский 

институт. И таким образом вся последующая деятельность Медицинского 

института была связана со здравоохранением и медицинскими 

учреждениями. Летом 1930 года Народный комиссариат здравоохранения 

вместе с комиссариатом Народного Просвещения рассмотрел и 1 июня 

утвердил деятельность организации по подготовке учебных планов и 

программ для медицинского института. Перед Медицинским Институтом 

было поставлено задание о подготовке для лечебных, санитарно-

медицинских организаций Азербайджана и поссовета не только опытных 

и универсальных врачей, но и провизоров, врачей имеющих 

специальность в области медицинской науки и по конкретным отраслям 

здравоохранения [4, ф.796,спс.16,д.541]. 

При реорганизации АМИ его первым директором был назначен 

выдающийся государственный и общественный деятель, один из 

организаторов Азербайджанского советского здравоохранения 

М.Н.Кадырлы. После с 29 марта 1932 года по 1 июля 1932 год возглавил 

Институт Н.Дж.Мамедли, с 1 июля 1932 года по 30 марта 1934 год, также 

с конца 1936 года по июль 1938 годов стал директором АМИ А.М.Алиев. 

После директора АМИ, точнее с 30 марта 1934 года по 17 мая 1935 г. был 

М.М.Гусейнов. С 17 мая по 16 ноября 1936 года временным ректором  
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Института был назначен А.А.Исмаилов. Профессор А.М.Алиев с конца 

1936 года по июль 1938 год вновь, стал директором, а с 16 июля 1938 года 

по 24 июля 1943 год АМИ возглавил М.М.Алиев. 

В начале 30-х годов была выдвинута политическая линия 

индустриализации и коллективизации народного хозяйства. По всей 

стране создавались новые промышленные заведения, колхозно-совхозный 

строй. Тяжёлая рабочая обстановка, слабое организованное техники 

безопасности приводило к росту несчастных случаев и различных 

заболеваний, травмам и инвалидности среди населения. Студенческий, 

профессорско-преподавательский состав столкнулись с социально-

бытовыми проблемами, с другой стороны с реорганизацией 5 новых 

ВУЗов, большую часть выделенного средства из бюджета Республики, для 

просвещения, науки и здравоохранения, пришлось дополнительно 

потратить на хозяйственные и организационные дела. Наряду с другими 

ВУЗами при реорганизации АМИ появились серьёзные трудности. Ещё в 

середине 20-х годов здание Бакинского Университета (бывшая ул. Ком-

мунистическая, нынче ул.Истиглалият, дом 6) из-за несоответственного 

обеспечения факультетов, в частности клиника медицинского факультета 

была разбросана по разным частям районов г.Баку. После реорганизации 

АМИ эти трудности не были ликвидированы. 

Несмотря на финансово-бюджетные трудности правительство 

Азербайджана, для установления, укрепления и организации института 

использовало все существующие возможности, с целью создания и 

укрепления материально-технической базы, заботясь о реорганизации 

хозяйства, научно-учебных работ, увеличивало финансовый бюджет. Так, 

в 1930 году бюджет АМИ составлял 513.876 рублей [4, 

ф.796,спс.235,д.879], а в 1940 году сумма заметно увеличилась до 11 мин. 

661 тыс. 544 рубля [9, с.269]. Но отсутствие учебного корпуса АМИ 

оставался главнейшей трудностью до середины 30-х годов. Только в 

декабре 1934 года правительство республики дало распоряжение для 

начала стройки особого учебного корпуса – студенческого городка, 

частично, решив вопрос; одновременно из фонда СНК Азербайджана, 

было выделено средство на сумму 148.000 рублей [1, ф.1,спс.1.д.53]. 

В 1937 году на строительство учебных корпусов и общежитий 

института было израсходовано 3 млн. 200 тыс. рублей [1, ф.1,спс.1.д.54]. 

В 30-х годах на улицах Корганова (ул.Р.Рза) и Красный солдат 

(ул.С.Вургуна) были две общежитии АМИ. Число студентов в общежитии 

в 1934 году составляло 175 человек, а в 1935 году 235 студентов 

проживали в общежитиях. Студенческие общежития снабжались 

необходимыми предметами и принадлежностями [1, ф.1,спс.5.д.63].  



165 

 
 

 

Высшее медицинское образование в 30-ые годы ХХ века 

 

Средство выделенные для содержания студенческих общежитий и 

дополнительная дотация стали увеличиваться. Если сумму дотации 1935 

году было 59.700 руб., то это сумма в 1936 году составляла 85700 руб., в 

1937 году 90 тыс. руб. [1, с.26], в 1938 190.848 руб., в 1939 году 291 тыс. 

711 руб. [1, ф.1,спс.6.д.29]. Студенты сталкивались с трудностями со 

снабжением жилья и общежитий. Ускорив, строительство студенческого 

городка начавшееся в 1934 году, завершилось раньше времени и 1937 году 

был сдан первый корпус, состоящий из 250 мест [1, ф.1,спс.3.д.319].  

До конца 1933 года АМИ не имело здание фундаментальной 

библиотеки. К концу года для библиотеки, было выделено особое здание, 

где, разместилась медицинская литература [1, ф.1,спс.5.д.63]. В 1938 году 

была закуплена учебно-медицинская научная литература на сумму 40 тыс. 

рублей, в 1936 году на 60 тыс. рублей, а в 1937 году на 80 тыс. рублей, при 

этом был расширен фонд библиотеки. В 1936-1937 учебном году для 

библиотеки было куплено 2627 книг на русском языке [1, ф.1,спс.6.д.45]. 

В 1937 году фонд библиотеки АМИ имел 5337 экземпляров книг, в том 

числе 3748 учебников и принадлежностей [1, ф.1,спс.6.д.29]. В течении 

1933-1937 годов библиотека и читальный зал (история) института 

обслуживало 60 тыс. читателей [1, ф.1,спс.1,д.53].  

В 1934 году 78% студентов снабжались стипендией в размере 

суммы 1 ман. 46 руб., а в 1937 году 80% студентов и фонд стипендии 

составлял 2 млн. 128 тыс. рублей [1, с.29]. 

В середине 30-х годов институт имел отдельную столовую, которая 

ежедневно обслуживала 1500 студентов. Цена двух мясных блюд в меню 

составляла 2 рубля, но при этом студент оплачивал 1 рубль, остальные 

50% возмещались за счёт института в виде дотации [1, ф.1,спс.1.д.63]. 

85% студентов получали ежемесячную стипендию от 130-200 рублей [1, 

ф.1,спс.6,д.54]. 

Начиная с осени 1934 года столовая института реконструировалась. 

Одновременно с улучшением качества пищи и увеличением калорий на 

750-820, цены с 1 руб. 80 коп. снизились до 0.60 копеек. Норма хлеба 

повысилась на 150 гр. [5, с.42-45]. Начиная середины 30-х годов расходы 

на социально-бытовые услуги для студентов стали расти. Так, в 1935 году 

они составляли 31.655 руб., с увеличением суммы в два раза средство 

достигло в 1936 году до 65 тыс. 40 руб., в 1937 году 73 тыс. руб., в 1938 

году 121 мин. 630 тыс. 483 руб., а в 1939 году 208 тыс. 880 руб. [6, с.79].  

Увеличение финансово-бюджетной ссуды АМИ в свою очередь 

привело к частичному улучшению социально-бытовых услуг студентов. С 

середины 30-х годов институт стал получать из касс взаимопомощи  
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материальное снабжение. В 1934-1935 учебном году через эти кассы 

институт 370 студентам оказал материальную помощь в общем размере 21 

тыс. 575 руб. [2, с.80]. Помимо, комсомольская организация института, 

ежемесячно 30-ти студентам выделяла помощь в среднем 80-90 рубля. Для 

питания в столовой института каждый месяц студентам выдавались 500 

талон со скидками [2, с.80]. Ежегодно руководство института и 

профсоюзная организация отправляли 50 студентов на санаторно-

курортное лечение, наряду с этим более 60-ти студентов направлялись в 

дома отдыха на две недели [21, с.82]. Учитывая серьёзные трудности по 

обеспечению культурно-бытовых потребностей студентов выделенная в 

1934 году правительством, сумма 75 тыс. рублей в 1935 году увеличилась 

до 125 тыс. рублей [1, ф.1,спс.1.д.53]. 

В середине 30-х годов привлечение студентов к культурно-

массовым делам частично регулировалось. В течении II семестра – 1935-

1936 учебного года было закуплено раздано студентам 15400 скидочных 

билет-талонов в кино и театральные представления и. Помимо, в том же 

семестре с участием 4780 студентов, было организовано 35 коллективных 

походов прогулок со 50% скидкой на культурно-об 

ф.1,спс.1.д.53щественные места, а 3055 студентов участвовали в этих 

мероприятиях бесплатно [1, с.29]. 

Студенты медицинского института активно участвовали во 

всенародном движении ликвидации безграмотности и малограмотности 

среди населения. В 1936-1935 учебном году 412 студентов принявшие 

участие в этом очень важном государственном мероприятии того времени 

объявили себя «солдатами армии культуры» [1, ф.1,спс.3,д.319]. 

Студенты проявляли активность в направлении проведения 

полезного времени после учёбы. Поучительным фактом этого является то, 

что в фото кружке института занимались 40, в духовном оркестре 27, 

настольных играх 55, в отделе борьбы спортивного кружка 25, в 

спортивных играх 45, в гимнастике 37,6 лёгкой атлетике 25, в разделе 

велосипеда 11 студентов [1, ф.1,спс.5.д.258]. 

Учитывая необходимую потребность здравоохранительных 

заведений Азербайджана и поссовета в медицинских специалистах 1 

сентября 1930 года образовался АМИ из двух факультетов: лечебно-

профилактический (вместе с отделением стоматологии) и санитарно-

гигиенический факультет [1, ф.1,спс.1.д.53]. В первом учебном году было 

проведено в институт два приёма (летний и осенний приём). 

В летнем приёме 1930 года на первые курсы были приняты 320 [4, 

ф.1,спс.16,д.541], а в осеннем приёме 230 абитуриентов [4, 

ф.1,спс.235,д.879]. Приём числа абитуриентов в 1931-1932 учебном году  
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составило летом 350, осенью 206 человек [4, ф.1,спс.389, д.5020]. 

После реконструкции АМИ осенью 1930 года при  институте 

открылся рабочий факультет, состоящий из дневного и вечернего 

отделения. Обязанностью этих факультетов было подготовить лица из 

рабочих и крестьян по программе средних школ для поступления в ВУЗы. 

Работа была  очень трудной, так как обучение слушателей рабочего 

факультета в проводилось в тяжёлое время. Профессора некоторых ВУЗов 

считали, что у рабочих нет способностей к овладению научных знаний. 

Молодёжь, не слушая этих ошибочных мнений, несмотря на полу голод и 

отсутствие должной одежды, в холодных аудиториях, без всяких учебных 

пособий, сознавая нужды страны в квалифицированных кадрах, 

стремилось к учёбе. Как в других ВУЗах и в АМИ подготовка 

медицинских специалистов из среды рабочих и крестьян и их семей имела 

положительные последствия. Позже большая часть этих рабфаковцев (в то 

время так назывались учащиеся на рабочих факультетах) успешно 

завершив АМИ стали здравоохранительными организаторами и 

знаменитыми учёными – медиками. 

Учитывая потребность в специалистах в районо-сельских 

здравоохранительных органах Республики, Указом СНК Азербайджана от 

27 июля 1931 года в Гяндже и в Шеки, открылись отделения факультета 

АМИ [4,ф.617,спс.16,д.5526]. В 1932 году в АМИ, также в его городских и 

районных отделениях контингент слушателей составлял 990 человек. Из 

них 500 человек обучались в Бакинском, 300 человек в Шекинском, 100 

человек в Гянджинском отделениях [1, ф.1,спс.5,63]. В последующих 

годах по требованиям времени число слушателей рабфакультетов 

увеличилась соответственным образом. 

В январе 1932 года СНК Азербайджана издал Указ об открытии 

факультета охраны матери и ребёнка [4, ф.796,спс.16,д.5526]. 16 августа 

того же года был открыт факультет профилактики [4, ф.796,спс.16,д.450]. 

В середине 30-х годов с целью обеспечения здравоохранительных органов 

республики с квалифицированными врачами и медработниками в АМИ 

была проведена проверка положения учебных, научных, политическо-

идейных дел. В принятом от 4 августа 1934 года постановлении на 

заседании бюро ЦК КП(б) Азербайджана были обнаружены серьёзные 

недостатки в указанных отраслях [4, ф.796,спс.389,д.5020]. На основании 

постановления за серьёзные нарушения по подготовке 

квалифицированных кадров было решено отстранить некоторых 

ответственных лиц института от руководящих постов.  

В постановлении ЦИК СССР от 4 сентября 1934 года «О  
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подготовке врачей» указывалась необходимость увеличить приём в 

медицинские институты для подготовки высококвалифицированных и 

медицинских кадров [10, №44, л.348]. В связи с этим постановлением 

обязанности стоящие перед Закавказскими ВУЗами после принятия 

решения Закавказского Краевого комитета МИК(б)П от  19 октября 1934 

года «Об улучшениях мер высшего медицинского образования в ЗСФСР», 

обучение и научная деятельность АМИ взял курс реконструкции. В конце 

1934 года открылось вечернее отделение лечебно-профилактического и 

санитарно-гигиенического факультета с 5 летним сроком обучения [4, 

ф.796,спс.16,д.449]. Увеличился приём студентов. В 1935-1936 учебном 

году на вечернее отделение института было принято 480 человек, в 1935-

1936 учебном году 483 абитуриента стали студентами. В феврале 1995 

году 89 выпускников института, молодые врачи добровольно заявили о 

желании работать в хлопководческих районах. Из них 55 человек являлись 

азербайджанцами, включая 26 азербайджанских девушек [1, ф.1,спс.6, д. 

53]. В мае 1935 года медицинская общественность широко отметила 15-

летие института. С начала образования медицинского факультета при 

Бакинском Университете с 1919 года в течении 15 лет АМИ закончили 

1989 дипломированных врачей. По половому составу мужчины 

составляли 1023, женщины  966 человек. А по национальному составу 

было 594 азербайджанцев, 185 девушек азербайджанок [1, ф.1,спс.6, д. 

29]. Национальный состав возрастал с каждым годом. Так, в 1919-1920 

учебном году из 490 студентов 127; в 1924-1925 учебном году из 854-х 

288; в 1930-1931 учебном году из 539-и 193; в 1935-1936 учебном году из 

1919-и 1022 студентов составляли азербайджанцы [1, ф.1,спс.6, д. 53]. 

В 30-х годах за счёт дипломированных врачей медицинского 

института здравоохранительные органы республики добились 

положительных успехов в деле здоровления населения, так в 1930 году 70-

80% из 1432 образованных врачей работающих 68-ми больницах 

республики были выпускниками медицинского факультета Бакинского 

Университета [13, с.414]. В последующих годах, т.е. в 1931 году – 1935; в 

1933 году – 1970; в 1934 году – 2475; в 1935 году – 2946 образованных 

врачей подтверждает пропорциональный рост за счёт выпускников АМИ 

[13, с.414]. 

Партийная организация Азербайджана уделяла особое внимание на 

подготовку образованных кадров, в том числе медицинских специалистов. 

На XII съезде КП(б) Азербайджана обсуждалась деятельность ВУЗов по 

подготовке кадров. Особенно были выявлены серьёзные недостатки в 

работе по подготовке национальных кадров, так как ВУЗы отставали по 

этой сфере [7, с.1-2]. 
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В постановлении СНК СССР и ЦК МИК КП(б) от 23 июня 1936 

года «О работе ВУЗов и о руководстве высшим учебным заведениям» 

серьёзно критиковались пропущенные недостатки в учебных процессах 

ВУЗов. В первую очередь обсуждались многопредметность в учебных 

планах, лабораторно-бригадный метод учёбы, отсутствие стабильных 

учебников, большой разрыв в специальностях, слабое обеспечение ВУЗов 

научно-педагогическими кадрами, нехватка лабораторных и учебных 

средств. В постановлении требовалась повышение качества по подготовке 

специалистов, точное определение срока начала и конца учебного года, 

соблюдение единого учебного расписания, пересмотр учебных планов, 

замена профессорско-преподавательского состава и т.д. 

Как уже выше отметили в постановлении бюро ЦК КП(б) 

Азербайджана «Об Азербайджанском Медицинском Институте» от 4 

августа 1933 года в работе Института были выявлены серьёзные 

недостатки [1, л.11]. Несмотря на резкий поворот в сфере подготовки 

учебников и учебных средств на родном языке, это вовсе не обеспечивало 

нужды того времени. Как в других ВУЗах в медицинском институте тоже 

существовала многопредметность, лекции были второстепенными и 

читались только по важным существенным проблемам. Вся 

ответственность лежала на занятиях практических семинаров, которые 

вели ассистенты. На этих занятиях, которые велись по лабораторному-

бригадному методу студенты делились по бригадам. Комплектование 

такого рода основывалась не по научно-методическому принципу, а по 

распределению ассистентом проводившим занятие. Деятельность группы 

состоящей из 5-6 человек оценивалась по знаниям главы бригады. Такой 

ошибочный исход не давал возможности проверки уровня готовности. Как 

в остальных ВУЗах и в медицинском институте, особенно по клиническим 

предметам проценты усвоения были низкими. Такое положение длилось 

до 1936 года, вплоть до ликвидации такого метода. По новым правилам 

выпускники ВУЗов должны были сдать государственные экзамены. 

Подготовка врачей заочно было аннулировано. Сроки зачётной 

экзаменационной сессии по предметам были заново установлены. 

Производственные практики сохранились на IV и V курсах. Проведённые 

практические меры имели положительное влияли на улучшение в деле 

подготовки медицинских кадров.  

Несмотря на то, что 30-е годы в истории поссовета, в том числе и 

Азербайджана, стали самыми тяжёлыми, в республике медицинское 

образование продолжало свою деятельность по всем направлениям и 

стало достойной основой этой отрасли. 
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XX əsrin sonları və XXI əsrin əvvəllərində beynəlxalq 

münasibətlər 

International relations in the late 20 - early 21st century 

Международные отношения в конце XX- начале XXI вв. 

Xülasə: Sovet sisteminin dağılması  bu sistemlə birbaşa bağlı ölkələrə 

də təsirini göstərmiş oldu. 1989-cu ildə Rumıniyada Nikalay Çauşeskuya qarşı 

etiraz Çauşesku və xanımının güllələnməsi ilə nəticələndi, 1990-cı ildə  iki 

hissəyə parçalanmış Almaniya birləşdirildi. Sovetlər birliyinin dağılması, 

Yuqoslaviya və Çexoslovakiyanın parçalanması nəticəsində, XX əsrin sonlarına 

döğru suveren ölkələrin sayı 186-ya çatdı.  Beynəlxalq aləmdə baş verən 

dəyişikliklər dövlətlərarası münasibətlərin yenidən qurulması zərurətini 

döğurdu. XX əsrin 90-cı ilərində ABŞ-ın sosial-iqtisadi inkişafı, eləcə də 

qeosiyasi  situasiyanın onun xeyrinə dəyişməsi bu ölkənin beynəlxalq aləmdə 

nüfuzunu ön plana çıxartdı. 1990-cı illərin əvvəllərində Rusiyanın beynəlxal 

nüfüzünün enməsi  müşahidə olunsa da ,artıq  90-cı illərin sonuna döğru 

vəziyyət Rusiyanın xeyrinə dəyişmişdi. 

Açar sözlər: beynəlxalq münasibətlər, ABŞ, Rusiya, beynəlxalq 

təşkilatlar,Almaniya Yuqoslaviya, NATO.  

 

          Abstract: Fall of the Soviet Union directly affected countries connected 

to the socialist system. Protest against Nicholas Ceausescu’s regime in Romania 

led to the death of the ruling family in 1989; divided into two parts after World 

War Two Germany re-united in 1990. Union of the several Slavic states such as 

Yugoslavia and Czechoslovakia broke up at the end of the twentieth century; 

number of sovereign states reached up 186. World line-up required   

reconsideration of international relations. United States socio-economic 

development to the end of the 20th drastically changed their role in the world 

policy. Russia, apparently lost its image as superpower due to the Soviet Union 

collapse, is re-covering to the turn of century. 

Keywords: international relationships, USA, Russia, international 

organizations, Germany, Yugoslavia, NATO. 
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  Резюме: Распад советской системы также затронул страны, 

непосредственно связанные этой системой. В 1989 году протест против 

Николая Чаушеску в Румынии привел к гибели Чаушеску и его жены, в 

1990 году Германия была разделена на две части. По мере распада 

Советского Союза, краха Югославии и Чехословакии, в конце двадцатого 

века число суверенных государств достигло 186. Изменения на 

международной арене потребовали пересмотра межгосударственных 

отношений. Социально-экономическое развитие Соединенных Штатов в 

90-х годах XX века и изменение политической ситуации в его пользу 

определила роль страны на международной арене. В начале 1990-х годов 

наблюдался спад влияния России в международном мире, но уже,  в конце 

1990-х годов ситуация изменилась в пользу России. 

Ключевые слова: международные отношения, США, Россия, 

международные организации, Германия,  Югославия, НАТО.  

 

XX əsrin 80-ci illərində Sovet İttifaqında imperiyanın qorunub-

saxlanılması naminə aparılan islahatlar istənilən nəticəni vermirdi. Aydın idi ki, 

1930-cu illərə doğru meydana gələn siyasi-iqtisadi model artıq tənəzzülə 

uğramaq yolundadır. İkinci dünya müharibəsindən sonrakı dövrdə ilk dəfə idi 

ki, ümumi daxili məhsul artımı dayanmışdı, ölkədə iqtisadi islahatlar 

keçirilməsi vacib idi [1,s.106;2,s.57]. Ölkə rəhbərliyinə gətirilən M.Qorbaçov 

islahatların vacibliyini anlayaraq “yenidənqurma” siyasəti barədə çıxışlar etsə 

də, lazımi  qəti tədbirlər görülmədi. İqtisadi kollaps ölkənin bütün sahələrinə 

təsir edərək, siyasi, ideoloji tənəzzülə, milli münasibətlərin gərginləşməsinə 

səbəb oldu [17, 534-540]. Sovet İttifaqında baş verən proseslər  Şərqi Avropa 

ölkələrinə də təsirini göstərdi, bundan başqa 80-ci illərin sonu üçün sovet 

rəhbərliyi bu ölkələrdəki mövcud rejimin qorunub saxlanılmasından imtina 

etməyə başladı və bu ölkələri demokratikləşməyə səslədi.  

İqtisadi böhranın dərinləşməsi əhalinin müəyyən hissəsinin qərb 

ölkələrinə miqrasiya etməsi ilə müşayət olunurdu. Müxalif qüvvələr meydana 

çıxdı, hər yerdə kütləvi etirazlarazlar, nümayişlər başladı. 1989-cu ilin oktyabr-

noyabr aylarında keçirilən manifestasiya nəticəsində Almaniya Demokratik 

Respublikası hakimiyyəti istefa verdi, noyabrın 9-da Berlin divarlarının 

dağıdılmasına başlandı, 1990-cı ildə isə iki hissəyə parçalanmış Almaniya 

birləşdirildi [5, 43;9,28-30]. Bir çox ölkələrdə kommunistlər hakimiyyətdən 

kənarlaşdırıldı. 1989-cu ildə Rumıniyada Nikalay Çauşeskuya qarşı etiraz 

Çauşesko və xanımının güllələnməsi ilə nəticələndi [18,s.11-16]. Bu dövr 

Yuqoslaviya üçün də ağır oldu. Serbiya və Çernoqoriyadan başqa bütün 

Yuqoslaviya respublikalarında kommunistlərə müxalif quvvələr hakimiyyətə 

gəldi [15,s.68-73].1991-ci ildə Sloveniya, Xorvatiya və Makedoniya  
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müstəqilliklərini elan etdilər. Xorvatiyada serblərlə xorvatlar arasında başlanan 

müharibə vəziyyəti daha da mürəkkəbləşdirdi.1992-ci ildə Bosniya və 

Hersoqovina müstəqilliklərini elan edir, Serbiya və Çernoqoriya isə 

Yuqoslaviya Müttəfiq Respublikasını yaradır. Bosniya və Hersoqovinada 

serblər, xorvatlar və müsəlman əhali arasında başlanan müharibə 1995-ci ilə 

qədər davam edir və  NATO silahlı qüvələrinin (bosniyalı müsəlman və 

xorvatlar tərəfində) müdaxiləsi serblərin geri çəkilməsi ilə başa çatır. Baş 

verənlərin davamı olaraq Bosniya və Hersoqovina iki yerə ayrılır, nəticədə 

Serbiya Respublikası və müsəlman-xorvat federasiyası yaradılır. Serbiyalılar 

ərazilərinin bir hissəsini itirirlər. 1998-ci ildə Serbiyanın bir hissəsi olan 

Kosovada albanlar və serblər arasında açıq münaqişə başlanır. NATO 

qüvvələrinin müdaxiləsi münaqişəyə son qoyur.17 fevral 2008-ci ildə Kosova 

Qərbin müdafiəsinə arxalanaraq birtərəfli qaydada özünü müstəqil elan edir. 

2006-cı ildə Serbiya və Çernoqoriyanın ayrılması iki müstəqil dövlətin 

yaranması demək idi [3,s.202-203].  

Yuqoslaviyadan fərqli olaraq Çexoslovakiyanın parçalanması 

münaqişəsiz baş verir. Belə ki, 1993-cü il referendumu əsasında ölkə Çexiya və 

Slovakiyaya ayrılır. Yuqoslaviyadan fərqli olaraq Çexoslovakiyanın 

parçalanması münaqişəsiz baş verir. Belə ki, 1993-cü il referendumu əsasında 

ölkə Çexiya və Slovakiyaya ayrılır. Siyasi dəyişikliklərdən sonra bütün Şərqi 

Avropa ölkələrində iqtisadi və digər sahələrdə dəyişikliklər başlanır. Ölkələr 

iqtisadyyatın planlaşdırılmasından imtina edərək, bazar münasibətlərinin 

bərpasına diqqət yetirirlər. Özəlləşdirilmə tətbiq olunur, iqtisadi sahələrdə xarici 

kapitalın mövqeyi möhkəmlənirdi. İlk dövrdə bu dəyişikliklər istehsalın aşağı 

enməsi, işsizlik və inflyasiya ilə müşayət olunurdu. Bu istiqamətdə radikal 

dəyişikliklər daha çox Polşada özünü göstərirdi. Sosial təbəqələşmə artır, 

cinyətkarlıq və korrupsiya baş alıb gedirdi.  

Artiq 90-cı illərin sonu üçün bir sıra Şərqi Avropa ölkələrində vəziyyət 

nisbətən sabitləşmişdi. İnflyasiya dəf olunmuş, iqtisadi artım özünü biruzə 

verməyə başlamışdı. Bu baxımdan Çexiya, Polşa, Macarıstan xarici 

investisiyalar sahəsində müəyyən yüksəlişə nail olmuşdu. İqtisadi yüksəliş 

keçmiş sovet ölkələri ilə də əlaqələrin tədricən bərpası ilə müşayət olunurdu. 

Bununla belə iqtisadi yüksəliş dövrü uzun sürmədi, 2008-ci ildə özünü göstərən 

dünya böhranı Şərqi Avropa ölkələrinin iqtisadiyyatına dağıdıcı zərbə vurmuş 

oldu.  

       Sovetlər birliyinin dağılması, Yuqoslaviya və Çexoslovakiyanın 

parçalanması nəticəsində, XX əsrin sonlarına döğru suveren ölkələrin sayı 186-

ya çatdı (əsrin əvvəlində 60 idi).  Etnik dövlətlərin yaranması istiqamətində 

cəhdlər bu dövrdə özünü aydın şəkildə biruzə verirdi. Son on ildə həcmindən və  
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suverenlik müddətindən asılı olmayaraq beynəlxalq münasibətlərin bütün 

subyektlərinin bərabər hüquqa malik olması barəsində təsəvvürlər özünə yer 

tapmışdı. Bu, beynəlxalq münasibətlərdə ədalət prinsipinin qorunması 

baxımından təqdir doğursa da, digər tərəfdən çətinliklər də yaradırdı. Belə bir 

vəziyyətdə beynəlxalq təşkilatların, əsasən də BMT-nin nizamlayıcı funksiyası 

artmağa başladı. Məhz bu təşkilat dünyada əmin-əmanlığın qoruyucusu kimi 

qəbul edilməyə başlandı. Belə ki, 1990-cı ildə BMT bir neçə sülhməramlı 

aksiya keçirərək Anqola, Mozambik Kamboja və Yuqoslaviyada tərəflərin 

razılığa gəlməsinə nail oldu. Bu mənada BMT-nin daim fəaliyyətdə olan 

orqanı-Təhlükəsizlik Şurasının rolu da artmış oldu. Bununla əlaqədar, 

Təlükəsizlik Şurasının daimi üzvlərinin (Çin, Fransa, Rusiya, ABŞ, Böyük 

Britaniya) dünya siyasətində rolu xüsusi olaraq qalırdı. Dünya iqtisadiyyatında 

böyük pay sahibi olan bu nüvə dövlətləri BMT-nin fəaliyyətinin davam 

etdirilməsi məqsədi ilə əsas maliyyə xərclərini ödəyirlər. 1993-cü ildə ABŞ 

daimi üzvlər olaraq Almaniya və Yaponiyanın da dxil edilməsi təklifi ilə çıxış 

etsə də bu, təşəbbüs həmin ölkələrdə isti qarşılanmadı [15,23,34-35].  

XX əsrin sonlarında dünya ictimaiyyəti qarşısında duran başlıca 

problemlərdən biri münaqişə ocaqlarının söndürülməsi idi. Bu, ocaqlar keçmiş 

sovet respublikalarında, Yuqoslaviyada, Yaxın Şərqdə (israil-fələstin) qalmaqda 

idi. Digər problem isə nüvə silahının yayılmaması rejiminin saxlanılması idi ki, 

bu mənada Hindistan, Pakistan, İsrail, İraq və Şimali Koreyanın nüvə maraqları 

təhlükə doğururdu. Həmin səbəbdən nüvə texnologiyalarının, kimyəvi silahların 

yayılmasına qarşı nəzarətin gücləndirilməsi vacib məsələ idi.  

XX əsrin 90-cı ilərində ABŞ-ın sosial-iqtisadi inkişafı, eləcə də 

qeosiyasi  situasiyanın onun xeyrinə dəyişməsi bu ölkənin beynəlxalq aləmdə 

nüfuzunu ön plana çıxarmış oldu. ABŞ-ın 90-cı illərin ikinci yarısına aid 

xaricisiyasi aksiyaları da məhz bununla izah olunur [16,s.78]. Yuqoslaviyaya 

silahlı təzyiq, Balkanlarda, Fars körfəzində hərbi əməliyyatlar, İraqa hərbi 

təcavüz, Aralıq dənizi üzərində tam nəzarət bu dövr ABŞ xarici siyasətini əks 

etdirir. XX əsrin 90-cı illərində Rusiya-ABŞ münasibətlərini isti saymaq olmaz. 

Belə ki, B.Klinton Moskva ilə tərkisilah, yaxud silahlanmaya nəzarət barədə 

heç bir müqavilə imzalamayan prezident kimi tarixdə qaldı. B.Klintonun 

imzaladığı sənədə əsasən 1999-cu il oktyabrın 1-dən ABŞ silahlı qüvvələrinin 

BIrləşmiş komandalığının məsuliyyət dairəsi Özbəkistan, Türkmənistan 

Tacikikstan və Qazaxıstan, Qırğızıstan ərazilərinə də aid edildi ki, bu da 

Rusiyanın maraqlarına birbaşa toxunurdu [16,s.13-18].  

1990-cı illərin xarici siyasətində Böyük Britaniyanın rolu fərqli 

görünürdü. Belə ki, İngiltərə bu  illərdə Avropa ilə ABŞ arasında əlaqələndirici 

halqa rolunu yerinə yetirməkdə idi. Bu konsepsiya sayəsində Böyük  
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Britaniyanın maraqları BMT-nin TŞ-nın daimi üzvü, NATO iştirakçısı, 

Millətlər Birliyi, Avropa Birliyi kimi təşkilatlarda tutduğu yer  ilə sonrakı 

illərdə də reallaşmaqda davam edəcək. Güman etmək olardı ki, Britaniya yenə 

də “Avropanın ürəyi” nə çevrilərək, liderlik edəcək. 

  XX əsrin sonuncu illərində Fransa Avropa İttifaqının  və NATO-nun 

fəal üzvü olaraq qalırdı. 1999-cu ilin yayında  Fransa BMT sanksiyaları 

olmadan NATO-nun Serbiya və Kosovaya qarşı əməliyyatlarına qoşulur. 

Birləşən Almaniya Avropada ən çox əhalisi olan ölkəyə çevrilir. Əhalisinin sayı 

80 milyona çatan ölkənin güclü iqtisadi potensialı var idi. Kansler H.Kolun 

rəhbərlik etdiyi birləşmiş Almaniyanın əsas problemi şərqi alman torpaqlarının 

inteqrasiyası, iqtisadiyyatın modernləşdirilməsi və struktur dəyişikliyinə nail 

olunması, yeni hakimiyyət və partiya strukturlarının yaradılması idi. 

Tədqiqi olunan dövrdə Birləşmiş Almaniya fəal xarici siyasət yeridirdi. Bu 

ölkə, Fransa ilə birlikdə Avropanın inteqrasiya proseslərində aparıcı 

qüvvələrdən biri olmaqla Şərqi Avropanın bir çox ölkələrinin ticarət və siyasi 

tərəfdaşı kimi çıxış edirdi. Almaniya bir çox ölkələrlə yanaşı Rusiya, Ukrayna 

və Baltika ölkələri ilə sıx əlaqələrə malik idi. Rusiyanın bu dövr xarici 

siyasətində uzaq və yaxın  (keçmiş sovet respublikaları) xarici ölkələrlə 

münasibətlərin inkişafını əsas hesab etmək olardı. Sovet imperiyasının 

iqtisadi,siyasi və hərbi irsinin bölünməsi yeni yaranan ölkələrin 

münasibətlərində vacib problem idi. SSRİ-nin dağılmasında dərhal sonra Qara 

dəniz donanmasının bölünməsi ilə əlaqədar Rusiya-Ukrayna münaqişəsi baş 

qaldırdı. Nüvə silahları məsələsi də ciddiliyinin qoruyub saxlayırdı [8,s.78-79]. 

Belə ki, SSRİ –nin dağılmasından sonra nüvə silahları Rusiya, Belorusiya 

Ukrayna və Qazaxıstan ərazilərində qalırdı. SSRİ-nin nüvə statusunun varisi 

olaraq Rusiya qəbul olunduğu üçün digər respublikalar nüvə anbarlarını təhvil 

verməli idi. Ukrayna ilə gərgin münasibətlər isə bu ölkədə nüvə silahının ləğv 

olunması və nüvə silahınnı yayılmaması  barədə müqavilənin imzalanmasını 

yalnız 1994-cü ildə mümkün etdi. MDB ölkələri hərbi-siyasi əməkdaşlığın 

əsasını qoyaraq1992-ci ildə “Kollektiv Təhlükısizlik Müqaviəsi” ni 

imzalayırlar. Eyni zamanda qarşılıqlı iqtisadi əməkdaşlığın yaradılması 

sahəsində də müəyyən addımlar atılırdı [7,s.195-200].  

2003-cü ildə Gürcüstanda hakimiyyətə gələn M.Saakaşvilinin xarici kurs 

siyasəti antirusiya mahiyyəti iı fərqlənirdi. 2008-ci ildə Cənubi Osetiya ilə bağlı 

Gürcüstan-Rusiya münasibətləri kəskinləşir, nəticədə Rusiya Cənubi Osetiya və 

Abxaziyanın müstəqilliyini tanımaq məcburiyyətində qalır. Bənzər hadisələr 

2004-cü ilin payızında Ukraynada baş verdi (məxmər inqilablar). 1990-cı illərin 

əvvəllərini Rusiyanın uzaq xarici ölkələrlə əlaqələrində keçid dövrü kimi 

qiymətləndirmək olar. Bu dövr Rusiyanın beynəlxal nüfüzünün  
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enməsi ilə yadda qalmışdır. Elə bu ilin sonlarından başlayaraq Rusiyanın qərblə 

əlaəqləri mütəmadi xarakter daşımağa başlayır. 1997-ci ilin iyun ayından 

“böyük yeddilik” Rusiyanın iştirakı ilə “böyük səkkizliy”ə çevrilmək haqqında 

qərar qəbul etdilər. Geosiyasi situasiyanın dəyişilməsi ona səbəb oldu ki, 1994-

ci ildə NATO rəhbərliyi keçmiş sovet respublikalarını “sülh naminə 

əməkdaşlıq” proqramına qoşulmağa çağırdı. Rusiyanın etirazlarına 

baxmayaraq, 1999-cu ilin mart ayında Macarıstan, Polşa və Çexiya da NATO-

ya qəbul edildi. Monqolustan, Vetnam, Koreya Xalq Demokratik respublikası, 

İraq, Suriya kimi şərq ölkələrində nüfunun saxlanılması üçün cəhdlərə 

baxmayaraq, Rusiya istəyinə nail ola bilmədi, bu ölkələrlə əlaqələri zəiflədi 

[7,s.195-200]. Cənubi Koreya ilə dipıomatik münasidətlərin yaradılması 

Rusiyanın xarici siyasətində yeni səhifə idi. Eyni zamanda bu ölkənin Çinlə 

ticarət əalqələri daha da fəallaşdı, Cənub-şətqi Asiya (ASEAN) təçkilatı üzvü 

ölkələri ilə  mütəmadi münasibətləri yaradıldı. Kuril adaları ilə əlaqəli münaqişə 

üzündən Rusiya-Yaponiya münasibətləri gərgin olaraq qalırdı. Əsrin sonunda 

V.V.Putinin Hindistan, Çin və Yaponiyaya səfərindən sonra bu münasibətlərdə 

nisbi yumşaqlıq hiss olunmağa başlandı, 2001-ci ilin yayına da isə aparıcı Asiya 

ölkə rəhbərlərinin Rusiyay rəsmi səfəri baş tutdu. 2000-ci ilin əvvəlləri Rusiya-

ABŞ münasibətlərində də müsbət dəyişkliklər özünü göstərdi.    
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Özbəkistanda  Azərbaycan diasporunun təşəkkülü və fəaliyyət formaları 

The establishment and forms of activity of the Azerbaijani diaspora in 

Uzbekistan 

Образование и формы деятельности Азербайджанской диаспоры в 

Узбекистане 

Xülasə:Məqalədə müxtəlif dövrlərdə azərbaycanlıların kütləvi surətdə 

öz ölkələrindən mühacirət etmə səbəbləri öyrənilir, Özbəkistanda 

məskunlaşmaları araşdırılır. Müəllif, Özbəkistanda Azərbaycan diasporunun 

yaranma səbəbləri və formalaşması mərhələlərinə diqqət yetirir, 

azərbaycanlıların əsasən məskunlaşdıqları vilayət və şəhərlər  haqqında 

məlumat verir. Мəqalədə Özbəkistanın Səmərqənd və bir çox digər şəhərlərinə 

sürgün olunmuş sənətkar və memarların bu şəhərlərdə tikinti işlərinə cəlb 

edilməsi ətrafında maraqlı faktlar əks olunmuşdur. 

Açar sözlər: Azərbaycan diasporu,  azərbaycanlıların  mühacirəti, 

azərbaycan-özbəkistan əlaqələri, azərbaycan sənətkarları, Özbəkistanda 

mədəniyyət mərkəzləri. 

 

Abstract:In this article, the author has examined the reasons for the 

mass departure of the Azerbaijani people from their motherland and has studied 

their settlement in Uzbekistan. The author has also stressed the reasons for the 

establishment of the Azerbaijani diaspora in Uzbekistan and stages of its 

formation, she has given the information about the provinces and cities where 

Azerbaijani people mostly live. On the other hand, she has written lots of 

interesting facts about Azerbaijani architectors and craftsmen who had been 

exiled to Uzbekistan and were forced to labor.  

Keywords:Azerbaijani diaspora, Azerbaijanis migration, azerbaijani-

uzbek relations, azerbaijani masters Association of Cultural Centers. 

Резюме:   В статье рассматриваются причины массового 

переселения азербайджанцев на постоянное жительство в Узбекистан на  
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разных этапах истории. Автор обращает внимание на образование и этапы 

формирования азербайджанской диаспоры в Узбекистане, дает сведения о 

провинциях и городах, где проживают азербайджанцы. В статье 

приводятся интересные факты об участии азербайджанских мастеров по 

камню и архитекторов  в строительных работах в разных городах 

Узбекистана.  

Ключевые слова: Азербайджанская диаспора, миграция 

азербайджанцев, азербайджано-узбекские связи, азербайджанские 

мастера, культурные центры Азербайджана 

 

        Azərbaycan çox əhəmiyyətli bir coğrafiyada yerləşdiyindən tarix boyu 

hədsiz çətin sınaqlarla üzləşib. İşğallar, müharibələr və sürgünlər əsrlər boyu 

burada məskunlaşan insanın həyatının bir parçası olub. Baxmayaraq ki, XXI 

əsrdə - sözdə humanizm, texnologiya və tərəqqi dövründə yaşayırıq, bu günün 

özündə də  torpaqlarımızın bir hissəsi erməni işğalı altındadır. İstər müasir 

dövrümüzdə, istərsə də keçmişdə baş verən tarixi ədalətsizliklər, zorakılıqlar, 

müharibə və sürgünlər isə nəticə etibarilə azərbaycanlıların bir qisminin doğma 

torpaqlarından ayrı düşərək, dünyanın müxtəlif nöqtələrinə səpələnməsinə 

gətirib çıxarıb. Bu mənada azərbaycanlıların kütləvi surətdə  mühacirət etdiyi  

ölkələrdən biri də Özbəkistan Respublikasıdır. 

         Özbəkistan Respublikası Orta Asiya coğrafiyasında yerləşən  müstəqil 

türkdilli dövlətdir. Onun ərazisində on iki vilayət, bir muxtar respublika 

mövcuddur. Vilayətlərə Buxara,Cizzəx, Nəvai, Qaşqadərya, Səmərqənd, 

Sırdərya, Surxandərya, Daşkənd, Fərqanə, Əndican, Namanqan, Xarəzm 

daxildir. Mərkəzi Asiyada əhalinin ən çox məskunlaşdığı ölkə olan 

Özbəkistanda 29,6 milyon insan yaşayır. Etnik tərkibinə görə isə əhalinin 82%-i 

özbəklərdir.   Özbəkistan zəngin mədəniyyəti və tarixi olan qədim ölkədir. 

Burada zamanın qoyduğu silinməz izləri qədim şəhərlərdə, tarixi-mədəni 

abidələrdə, xalq yaradıcılığında görmək olar. Hazırda ölkənin ən mühüm 

şəhərlərinə misal kimi paytaxt Daşkəndi, qədim Səmərqənd, Buxara, Xivə və 

Kokandı, həmçinin Termes, Maynak, Şəhrisəbzi nümunə gətirmək olar.  

        Azərbaycanlıların bir hissəsinin könüllü  surətdə mühacirət etdiyi, bir 

qisminin isə zorla köçürüldüyü ölkələrdən biri olan Özbəkistan zəngin tarixə 

malik bir ölkədir. Burada dünya mədəniyyəti üçün mühüm əhəmiyyətə malik 

müxtəlif abidələr, məscid və muzeylər mövcuddur. Onların sırasında Bibixanım 

məscidinin, Uluqbəy rəsədxanasının və mədrəsəsinin, Şaxi Zinda məqbərəsinin, 

Əmir Teymur və onun nəslinin uyuduğu Qur-Əmir mavzoleyinin, Ağ Saray və 

Registan meydanının xüsusi çəkisi vardır. Təkcə Mərkəzi Asiyanın müqəddəs 

şəhəri adlandırılan Buxarada 140-a yaxın memarlıq abidəsi qeydə alınıb. Qədim  
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Xivə şəhəri isə müxtəlif əsr və xalqlara məxsus tarixi abidələrin məskənidir. Elə 

buna görə də bu şəhər 1967-ci ildə, şəhərin ətrafında yerləşən nəhəng İcan-Qala 

kompleksi isə 1990-cı ildə YUNESKO-nun Ümumdünya İrsinə daxil 

edilmişdir.     

             Tarixə nəzər saldıqda görürük ki, həmvətənlərimizin Özbəkistana ilkin 

mühacirətlərindən biri XIV əsrin sonu, XV əsrin başlanğıcında Əmir Teymurun 

ordusuyla Azərbaycana hərbi səfərlər təşkil etdiyi dövrə təsadüf edir. O 

zamanlar bu yürüşlərin nəticəsində yüzlərlə sənətkar, elm xadimi və peşə sahibi 

Səmərqənd və Buxaraya sürgün edilmişdi.            Tarixi faktlar göstərir ki, 

həmin dövrdə 500-dən artıq nüfuzlu azərbaycanlı memar və sənətkar zorla 

Özbəkistana aparılaraq Səmərqənd və Buxara şəhərlərinin inşasına cəlb 

edilmişdilər. Nəticə etibarilə də bu sənətkarlar Özbəkistanın ictimai, mədəni 

həyatında mühüm izlər qoyublar. Məsələn,  Əmir Teymurun doğma şəhəri 

Şəhri Səbzdə 1380-cı ildə tikilən Ağ Saray kompleksinin müəllifi azərbaycanlı 

memar Məhəmməd Yusif Təbrizi olub. XIV-XV əsrlərdə Səmərqənddə inşa 

edilmiş Şahi Zinda türbə kompleksi isə Fəxras Zeynəddin Şəms Təbrizi 

tərəfindən tikilmişdir.  Çox maraqlı bir fakt da mövcuddur. Belə ki, hələ Əmir 

Teymurdan bir neçə əsr əvvəl X əsrdə qədim Xarəzm şəhərində tikilmiş tarixi 

əhəmiyyətli Beleuci yolüstü karvansara binasını Şirvan ustaları inşa ediblər. 

         Teymurilər imperiyası dövrü nəhəng işğallar, müharibələr və sürgünlər 

dövrü idi. Əmir Teymurun işğal etdiyi ölkələrdən saysız-hesabsız insan zorla 

müxtəlif sahələrdə işlədilmək üçün Özbəkistana sürgün edilmişdi. Bu sırada 

azərbaycanlılar da istisna deyildi. Yuxarıda gətirdiyimiz nümunələrdən 

göründüyü kimi çox sayda azərbaycanlı, əsasən sənətkar təbəqəsi Mərkəzi 

Asiyaya kütləvi surətdə sürgün edilmişdi. Bu dövrdən sonra uzun müddət 

azərbaycanlıların Mərkəzi Asiyaya kütləvi köçü baş vermədi, sürgün və 

mühacirət olsa da, çox zəif templərdə davam etdi. Kütləvi adlandırıla biləcək 

növbəti böyük köç dalğası isə 20-ci əsrin başlanğıcından etibarən qeydə 

alınmağa başladı.   

          XX əsrdə azərbaycanlıların Özbəkistana kütləvi surətdə köçürülmələri 

1920-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin bolşeviklər tərəfindən işğal 

edilməsi, 1930-cu illərdəki repressiya və II Dünya müharibəsindən sonrakı 

dövrlə bağlıdır.   Sonuncu kütləvi mühacirət isə 1960-80-cı və 1990-cı illərdə 

qeydə alınıb. Bir çox  azərbaycanlı ailələr bura Sovet hakimiyyəti  dövründə 

göndəriliblər. Bəziləri 1966-cı ildə Daşkənd şəhərində baş vermiş zəlzələdən 

sonra xilaskar kimi tikinti sahəsində çalışan peşəkar dəstələrin tərkibində gəlib 

və sonradan    burada məskən salıblar. Cavan yaşlarında könüllü surətdə 

Özbəkistanın ali məktəblərində təhsil almaq, işləmək məqsədi ilə gələnlər də 

çox olub [1]. 

        Özbəkistanda Azərbaycan diasporunun yaranması və fəaliyyətində məhz  
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haqqında bəhs etdiyimiz tarixi köçlərin və mühacirətlərin bilavasitə rolu vardır. 

Özbəkistanda böyük Azərbaycan icması yaşayır və ölkənin ictimai-siyasi-

mədəni həyatında yaxından iştirak edir. Bu isə nəticə etibarilə bu ölkədəki 

Azərbaycan diasporunun aktiv fəaliyyətinə töhfə verir. Bu və ya digər millət 

nümayəndələrinin, müxtəlif din sahiblərinin, fərqli məşğuliyyətlərə malik 

insanların tarixin müxtəlif mərhələlərində doğulduqları torpaqlardan kənarda 

məşkunlaşmaları təbii proses olaraq konkret millətə məxsus diasporun 

yaranması ilə nəticələnir.  “Səpələnmiş” mənasını verən diaspora sözü yunan 

mənşəlidir və sözdən istifadəyə başlanması eramızdan çox əvvəlki  dövrə 

təsadüf edir. Belə ki, yunanların müxtəlif döyüşlərdə iştirakı zamanı əsgərlərin 

yeni zəbt olunmuş torpaqlarda yerləşməsi və yerli sakinlərlə qaynayıb-

qarışması prosesi gedirdi ki, bu yeni sakinlərə də “diaspor” adı verməyə 

başlayırlar. Sözügedən anlayış dilimizə nisbətən son dövrlərdə daxil olsa da, 

digər ölkələrdə müəyyən səbəblər üzündən yerləşmiş olan milli 

nümayəndələrimizin tarixin bütün dövrlərində özünü göstərib.Milli adət-

ənənələrə malik azərbaycanlılar məskunlaşdıqları xarici ölkələrdə də mənəvi 

dəyərlərinin qorunub-saxlanmasına diqqət göstərərək, övladlarının milli ruhda 

tərbiyəsinə nəzarət etmiş, bu məqsədlə də həmvətənliləri ilə mütəmadi əlaqələr 

saxlamışlar. Məhz bu cür toplu halda yad ölkədə məskunlaşmaq onlarda bir-

birinə ehtiyac hissini döğurmuş, tez-tez görüşmələrini labüd etmişdir ki, nəticə 

etibarı ilə bu proses milli diasporun yaranması əsasını qoymuşdur. Qeyd etmək 

yerinə düşərdi ki, bir çox ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılar vətənləri ilə də 

əlaqəni kəsmir, yeri gəldikcə maddi və mənəvi dayaq göstərməyi özlərinə borc 

bilirlər [2].    

           Təqribi sayı 50 milyon ətrafında göstərilən dünya azərbaycanlılarının 10 

milyonundan çoxu hazırda mühacirətdə yaşayır. Dünyanın 5 qitəsində 

məskunlaşan azərbaycanlıların siyasi, iqtisadi, sosial və mədəni fəaliyyəti isə 

onların yaşadığı ölkələr, oradakı şərait, mədəni dəyərlər kimi müxtəlifdir. Qeyd 

etmək yerinə düşərdi ki, Azərbaycanlıların milli mənsubiyyəti məskunlaşdıqları 

ölkələrdə fərqli göstərilib. Belə ki, Rusiyada yaşayan azərbaycanlıların 

sənədlərdə “tatar” kimi ğöstərilməsi xoşagələn fakt hesab oluna bilməz. 

Türkiyədə məskunlaşan milli nümayəndələrimiz “azəri”, İranda yaşayanlar isə 

“iran təbəəsi” kimi qeyd olunub. Bu isə o deməkdir ki, həmin soydaşlarımız və  

varisləri də milli mənşələrindən uzaq düşərək, diğər milətlərə məxsus diasporda 

təmsil olunmağa başlamış, assimilyasi təhlükəsi ilə üzləşmişlər. Azərbaycan 

diasporundan bəhs edərkən onun müəyyən inkişaf dövrünə malik olduğunu da 

unutmamalıyıq. Ərəb xilafəti ordusunun Azərbaycana yürüşü dövrünü bu 

prosesin başlanma dövrü kimi qiymətləndirmək olar.VII əsrin sonları və VIII 

əsrin əvvəllərində ərəblərin ərazilərimizə basqını islam dininin təbliği ilə  
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müşayət olunurdu. Zərdüştlük yoluna sadiq qalmağı üstün tutan yerli əhali ərəb 

mədəniyyəti və adət-ənənələrini qəbul etməkdən imtina edir, təzyiqlərə inadla 

sinə gərirdilər. Bu qism əhalinin ərəb təsirindən xilas olmağa çalışması Yaxın 

və Mərkəzi Asiyaya axınına səbəb olmuşdur və bu proseei ilkin böyük köçlər 

siyahısına daxil etməmiz yanlış sayılmaz. Azərbaycanlıların yad ölkələrdə 

məskunlaşması dövrləri içərisində X-XIX əsrləri fərqləndirmək 

məqsədəuyğundur. Məhz bu böyük zaman kəsiyi çərçivəsində xarici ölkələrdə 

elm və biliklərə yiyələnmiş soydaşlarımızın sayı son dərəcə artmış,onların 

yaşadıqları ölkələrin ictimai-siyasi və iqtisadi həyatında müəyyən mövqeləri 

nəzərə çarpmışdır. Rusiya imperiyası tərəfindən torpaqlarımızın zəbt olunması 

ilə Azərbaycan diasporunun təşəkkülündə yeni dövr başlamış olur. Öz 

növbəsində Rusiyada Azərbaycan diasporunun formalaşmasını da iki hissəyə 

ayırmaq olar. Ötən əsrin 20-ci illərinə qədər olan ilk dövr nisbətən nizamsız 

xarakterli olsa da ikunci mərhələ xeyli yüksək fəallığa malik olmuşdur. Bu iki 

mərhələ arasında ümumiləşmələr aparıldıqda isə mühacir edən hissələrin say 

baxımından ciddi fərqlənməsi, eləcə də mühacirlərin sosial təbəqə fərqləri önə 

çıxır. Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin süqutundan (1920-ci il) sonrakı 

dövr Avropa ölkələrində Azərbaycan diasporunun təşəkkülündə yeni mərhələ 

olur. Bolşevik təqiblərindən yaxa qurtarmağa çalışan Cümhuriyyət baniləri öz 

tərəfdaşları ilə birlikdə ölkəni tərk edərək, xarici ölkələrdə izləmə mövqeyindən 

çıxış etmək məcburiyyəti qarşısında qalırlar.Bu cür görkəmli şəxsiyyətlərdən 

biri, Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin yaradıcı simalarından olan 

M.Ə.Rəsulzadə də Türkiyədə yerləşmək məcburiyətində qalır. 

          İkinci dünya müharibəsindən sonra əsirlikdən xilas olan həmyerlilərimiz 

bir çox digər sovet vətəndaşları kimi edam təhlükəsindən xilas olmaq üçün geri 

dönməkdən imtina edirlər.Sovet imperiyasının qəddar rəhbərlərindən sayılan 

İ.V.Stalinin “əsir düşən vətən xainidir” devizi ilə hərəkət edərək əsirlikdən geri 

dönənləri casusluqda və satqınlıqda ittiham etməsi xeyli sayda azərbaycanlının 

da yad ölkələrdə yerləşməsinə səbəb oldu.Çox hissəsi ailəli olan bu adamlar, 

yerləşdikləri yerlərdə digər millət nümayəndələri ilə ailə quraraq, yeli əhali 

içərisində assimilyasiyaya uğramaq məcburiyyətində qalırlar. Beləliklə, 

mühacirlərimizin bu qismi azəbaycan icmalarının yaranmasının beşinci 

mərhələsini təşkil etmiş olur.  

        İran İsalm inqilabı (1978-1979) nəticəsində bu ölkədən mühacirət etmiş 

azərbaycanlıların sayı 10 minlərlə qeyd olunaraq xarici ölkələrdə milli 

diasporumuzun genişlənməsində əlahiddə rol oynamışdı. Milli diasporumuzun 

xeyli genişlənməsinə təkan verən amillərdən biri də Sovet imperiyasının 

dağılması oldu. 1991-ci ildən başlayaraq Amerika və Avropa ölkələrində 

azərbaycanlılardan ibarət yeni icmaların formalaşması diasporumuzun təşəkkül 

tapmasında son mərhələ kimi göstərilə bilər [3].  
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  İkinci dünya müharibəsindən sonra Ankarada təhsis olunan“Azərbaycan 

Kültür Dərnəyi” azərbaycanlıların təşkilat formasında birləşməsi yolunda ilk 

addım kimi qeyd etmək yanlış sayılmaz. 1949-cu ildə təsis olunan bu birliyə 

qədər həmvətənlərimizin bütöv halda fəaliyyəti üçün bənzər qurum yox idi. 

Saleh bəy Şeyxzamanlının ABŞ-da təşkil etdiyi azərbaycan cəmiyyəti də (1956-

cı il) azərbaycanlıların birliyi baxımından müsbət hadisə oldu [4]. 

      Azərbaycanlıların ən çox məskunlaşdığı ölkələrdən olan Özbəkistanda 

rəsmi məlumata görə hal-hazırda 60 min, qeyri-rəsmi məlumata görə isə 100 

min azərbaycanlı yaşayır. Bu xalqları bir-birinə ümumi adət-ənənə, dil və din 

anlayışları bağlayır. Özbəkistandakı Azərbaycan diasporu artıq formalaşma 

mərhələsini arxada qoyub. Azərbaycan və Özbək xalqlarınının milli, dini 

xüsusiyyətləri yaxın, bəzən isə eyni olduğundan mühacirlər bu regionda 

məskunlaşma prosesini rahatlıqla keçiblər. Azərbaycanlıların burada 

məskunlaşdıqları yaşayış məntəqələri əsasən Daşkənd, Səmərqənd, Buxara, 

Sırdərya, Nəvai, Fərqanə, Əndican, Qarakalpak vilayətləridir. Daşkənd 

vilayətində təqribən 20 min, Səmərqənd vilayətində 13 min, Buxara vilayətində 

4 min, Sırdərya vilayətində 4 min, Nəvai vilayətində 4 min, Fərqanə vilayətində 

3 min, Əndican vilayətində 3 min, Qarakalpak vilayətində 4 min nəfər 

azərbaycanlı məskunlaşıb[5]. Azərbaycanlılar Özbəkistana müxtəlif zamanlarda 

və müxtəlif məqsədlərlə gəlsələr də, elm, mədəniyyət, iqtisadiyyat, biznes, hətta 

idman sahəsində kifayət qədər ciddi uğurlar qazanmağa nail olublar. Bu 

xalqların çoxəsrlik mənəvi əlaqələri dünya elmi, ədəbiyyatı və mədəniyyəti 

xəzinəsinə bir çox görkəmli şəxsiyyətləri bəxş etmələrinə səbəb olub. Biz iftixar 

hissiylə belə şəxsiyyətlərə nümunə kimi Seyid Rza Əlizadənin, Maqsud 

Şeyxzadənin, Firudin Səfərovun, Eynulla Əliyevin, Kökəb Əliyevanın və 

başqalarının adlarını çəkə bilərik. Bu azərbaycanlılar Özbəkistanda yaşayıb 

yaratmış, öz fəaliyyətləri ilə Özbək ədəbiyyatı və incəsənətinə böyük töhfələr 

veriblər. 

              Özbəkistanda fəaliyyət göstərmiş məşhur azərbaycanlılardan söhbət 

düşəndə ilk xatırlananlardan biri Seyid Rza Əlizadədir. Vaxtı ilə Özbəkistanda 

məskunlaşmış bir xalçaçı ailəsində boya-başa çatmış Seyid Rza Əlizadə ilk 

təhsilini məhəllə məktəbində alıb. Çöxşaxəli istedada malik olan bu şəxs özbək, 

ərəb və fars dillərindən savayı bir çox Avropa dillərinə yiyələnmiş, rus və 

erməni dillərini də mənimsəmişdi. Əliizadənin müəllifi olduğu bir çox məqlə 

Qafqazda,habelə Hindistanda nəşr olunmuş, özü isə bir sıra qəzet və 

məcmuələrin (o cümlədən “Molla Nəsrəddin” “Bəhlul”, “ Neştər”) Mərkəzi 

Asiyada yayılmasında əmək vermişdir. Xalqın savadlandırılmasında bütün 

qüvvəsini səfərbər edən bu ziyalı dövrün görkəmli şair və yazıçılarının 

əssərlərinin təbliği ilə məşğul olmuş, şərqşünas,türkçü alim-tarixçi V.V.  
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Bartoldun “Türküstan və Avropanın ümumi tarixi” adlı əsərinin fars dilində 

nəşrinə nail olmuşdur. İki cilddən ibarər rus –fars dili lüğətinin hazırlanması, 

özbək və tacik məktəbləri üçün dərsliklərin hazırlanması kimi mühüm 

maarifləndirmə işlərinə rəhbərlik edən Seyid Rza Əlizadə zəngin pedaqoji 

təcrübəyə malik ziyalı olduğunu Mərkəzi Asiya xalqlarına sübut etmişdir. 

Öyrənilən döxrdə Əlizadənin kitabları bir çox müsəlman məktəblərinin 

mədrəsələrində dərslik kimi istifadə olunurdu. Qeyd etmək yerinə düşərdi ki, 

indiki dövrdə də Pakistanda Əlizadənin müəllifi olduğu 32 kitab qorunub 

saxlanılır və bunların içərisində tərcünə əsərləri də az deyil. Ötən əsrin 30-cu 

illərində Əlişir Nəvai adına  Səmərqənd universitetində pedaqoji fəaliyyətini 

davam etdirən həmyerlimiz, təəssüf  ki, repressiya qurbanlarından birinə 

çevrilərək həbsxanada  1945-ci ildə dünyasını dəyişir [6]. Məşhur bəstəkarımız, 

Ü.Hacıbəyovun nəslindən olan (anası Xədicə bəyim bəstəkarın qohumu idi) bu 

ziyalımızın qəbri 1987-ci ildə Səmərqəndə köçürülmüşdür. Özbəkistanda 

yaşayıb yaratmış, bu ölkənin mədəni həyatına ciddi töhfələr vermiş bir digər 

azərbaycanlı isə Maqsud Şeyxzadə olub. M.Şeyxzadənin azərbaycanlı ailəsinin 

övladı olmasına baxmayaraq ziyalımızı özlərinə döğma bilən özbəklər, onu 

özbək yazarı kimi qəbul edirlər.  Bu, ölməz şairimiz S.Vurğunla eyni kənddən 

olan  həmyerlimizin Özbəkistanda böyük uğur qazanmasına bilavasitə sübutdur. 

Stalin repressiyalarının daha bir qurbanı kimi Özbəkisatda sürgün həyatına 

məhkum edilmiş həmvətənlimiz Daşkənd Pedaqoji Universitetinin müəllimi 

kimi fəaliyyət göstərmiş, özbək mətbuatında müxtəlif səpkili yazılar dərc 

etdirmişdir. Şeyxzadənin 1932-ci ildən etibarən bir-birinin ardınca yazdığı 

”Respublika”, “Vətən şeirləri” kitabları, “Ağsaqqal”, “Daşkəndnamə” və 

“Mirzə Uluqbəy”faciələri  nəşr olunmuşdu. Onun yazdığı “Mirzə Uluqbəy” 

faciəsi özbək ədəbiyyatının ədəbi sərvətlərindən biri hesab edilir. Maqsud 

Şeyxzadə Nizami Gəncəvi,Məhəmməd Füzuli və Mirzə Fətəli Axundovun bir 

çox  əsərlərini, bundan başqa, Şekspir, Höte,Puşkin, Bayron,Rustavelli, 

Lermantov və bir-sıra başqa ədiblərin əsərlərini özbək dilinə tərcümə etmişdir. 

O, özbək ədəbiyyatına 6 cildlik “ Seçilmiş əsərləri” ilə böyük bir töhvə verib. 

Maqsud Şeyxzadə H. Cavid , S.Vurğun, R.Rza və başqa görkəmli Azərbaycan 

şairlərinin Özbəkistanda böyük təbliğatçısı kimi tanınmışdır. Yazıçı ən gözəl 

əsərlərini Daşkənddə yazmışdır. Onun “Üçüncü kitab”, “Cümhuriyyət”, 

“Cəlaləddin Menquberdi” kimi ədəbi əsərləri özbək türkcəsində nəşr olunub, 

onun həmçininAzərbaycan türkcəsində də çap edilmiş əsərləri 

mövcuddur.Şeyxzadənin “Mirzə Uluqbəy” əsəri özünün ekran həllini tapıb. 

Sonuncu dəfə yazıçının əsərləri 1971-1974-cü illərdə 6 cild şəklində nəşr 

olunub.    Maqsud Şeyxzadə Özbəkistanda o qədər böyük nüfuz qazanmışdı ki, 

Özbəkistanın xalq yazıçısı Şükrulla onu Özbək ədəbiyyatının Şekspiri 

adlandırmışdı. Qeyd edək ki Özbəkistan dövləti də Maqsud Şeyxzadəni  
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ölümündən sonra Özbəkistan prezidenti İslam Kərimovun Fərmanı ilə “Böyük 

xidmətlərinə görə” ordeni ilə təltif etmişdir [7].  

             Özbəkistanın mədəniyyət tarixində özünə xüsusi yer ayırmağa nail 

olmuş həmvətənlilərimizdən biri rejissor Səfərov Firudin Səttar oğludur. 1977-

ci  ildə Özbəkistana dəvət olaunaraq Daşkənddə fəaliyyətinə davam etdirən 

F.Səfərov hazırda Daşkənd Akademik Opera və Balet Teatrında baş rejissor 

olaraq çalışır. Daşkənd Dövlət Konservatoriyasının profüssoru F.Səfərov həm 

Azərbaycan , həm də Özbəkistan Respublikalarının Xalq Artisti adına layiq 

görülmüşdür  [8]. 

           Özbəkistanda fəaliyyət göstərən və böyük nüfuzu ilə tanınan daha bir 

soydaşımız Eynulla Əliyevdir. Azərbaycan diasporunun fəal üzvlərindən 

olan,orada yaşayıb-yaradan Eynulla Əliyev 1937-ci ildə  Azərbaycanın paytaxtı 

Bakı şəhərinin Bilgəh kəndində anadan olmuşdur.alq. Özbəkistan Rəssamlar 

İttifaqının üzvü Eynulla Əliyev vaxtilə Ə.Əzimzadə adına Rəssamlıq məktəbini 

bitirdikdən sonra təhsilini Daşkənddə davam etdirmiş, təyinat üzrə Səmərqənd 

şəhərində işə başlamışdı. Tokay Məmmədovun layiqli tələbəsi olduğunu işləri 

ilə sübut edın .E.Əliyev Özbəkistan  Rəssamlar İttifaqının sədri vəzifəsinə qədər 

yüksələ bilmişdir. Əliyev müəllif qrupunun tərkibində Daşkəndin Milli 

parkında ucaldılan görkəmli Özbək şairi Əlişir Nəvainin abidəsinin 

hazırlanmasında daciddi rol oynayıb.Heykəltaraşın yaradıcılıq işləri ABŞ, 

Finlandiya və bir sıra MDB ölkələrində, həmçinin Özbəkistanın iyirmidən çox 

sərgilərində nümayiş olunub. Eynulla Əliyev ömrünün sonuna qədər 

Səmərqənddə yaşamışdır. Özbəkistanın bir sıra memarlıq abidələrinin araya-

ərsəyə gəlməsində mühüm rolu olan Eynulla Əliyev  bacarıqlı heykəltəraş kimi 

əl işlərindən ibarət  sərgilərini müxtəlif ölkələrdə (o cümlədən vətəni 

Azərbaycanda) nümayiş etdirmişdir  [9,3]. 

            Hazırda Özbəkistan müstəqil respublikadır. SSRİ dağıldıqdan sonra bu 

ölkə 20 iyun 1990-cı ildə öz suverenliyini, 1 sentyabr 1991-ci ildə isə 

müstəqlliyini elan edib. 29 dekabr 1991-ci il tarixində keçirilən referendumda 

müstəqillik elanı təsdiq edilmişdir. Özbəkistan müstəqilliyini qazandıqdan 

sonra inkişaf etmiş ölkələrlə, xüsusi ilə iqtisadi mənada əlaqələr qurmuşdur. O, 

zəngin yeraltı sərvətlərini xarici ölkələrə satmaq imkanı tapmış, çox qədimlərə 

əsaslanan köklü dövlətçilik ənənəsi sayəsində Orta Asiyanın güclü dövləti 

halına gəlmişdir. 

          Müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra Azərbaycan Respublikası da özünün 

xarici siyasət fəaliyyətində türkdillipostsovet respublikalar içərisində ən çox 

önəmi Özbəkistana vermişdir. Belə ki, 1991-ci il oktyabrın 18-də  “Müstəqillik 

haqqında Kontitusiya Aktı” qəbul edildikdən sonra Azərbaycan Respublikası 

rəsmiləri oktyabrın 19-da ilk səfərlərini məhz Özbəkistana ediblər. Səfər  
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çərçivəsində “Azərbaycan Respublikası ilə Özbəkistan Respublikası arasında 

dövlətlərarası münasibətlərin prinsipləri haqqında” və “1992-ci ildə Ticarət, 

iqtisadı əməkdaşlığın prinsipləri haqqında” iki sənəd hazırlanmışdır.[10,320]    

Bağlanmış müqavilənin 5 il müddətinə qüvvədə olması qeyd edilərək , onun ya 

bütövlükdə, ya da ayrı-ayrı müddəalarının qüvvədə olması müddətinin 

danışıqlar yolu ilə uzadıla bilməsi məsələsi də məqsədə uyğun sayılmışdır.  

Sənədlərin hər hansı müddəasının tərəflərin razılığı əasasında dəyişdirilməsi 

mümkün hesab edilirdi [11,200-211]    Həmin ilin, yəni 1992-ci ilin avqust 

ayında Özbəkistanın Baş nazirinin müavini A.Mulatovla Azərbaycanın 

Başnaziri A.Abbasovun görüşü olmuşdur. Görüş çərçivəsində aparılmış 

danışıqlar zamanı ikitərəfli münasibətlərdə iqtisadi, elmi-texniki və mədəni 

əlaqələrin gələcək perspektivləri və Azərbaycanla Özbəkistan arasında 1993-cü 

il üçün hökümətlərarası müqavilənin bağlanmasına dair hazırlığın gedişi 

müzakirə olunmuşdur. Görüşdə tərəflər qarşılıqlı mal göndərilməsində 

dövlətlərin nəzarətləri altına alınması barədə razılıq əldə etdilər [12,5]. 

          Müstəqillik dövründə ölkələrimiz arasındakı bu münasibətlər 

Özbəkistanda yaşayan azərbaycanlıların həyat tərzinə də təsir edib. Hazırda 

müstəqil Özbəkistanda yaşayan azərbaycanlılar elm, incəsənət, kənd təsərüffatı, 

kiçik, orta biznes və digər sahələrdə çalışırlar. Eyni zamanda onlar Özbəkistan 

Respublikasının ictimai-siyasi həyatında yaxından iştirak edir, dövlət 

orqanlarında təmsil olunurlar. Bununla yanaşı orada məskunlaşmış 

azərbaycanlılar Özbəkistan Respublikasının qanunlarına uyğun olaraq özlərinin 

bir neçə milli-mədəni təşkilatlarını yaratmışlar. 1989-cu ildən Daşkənd 

şəhərində “Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi”, 1992-ci ildən Səmərqənd 

şəhərində “Azərbaycan-Özbəkistan Mədəni-İqtisadi Əlaqələr Mərkəzi”, 24 

noyabr 2002-ci ildən Xarici Ölkələrdə Yaşayan Azərbaycanlılarla iş üzrə 

Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə Özbəkistan Respublikasında “Azərbaycanlıların 

Milli-Mədəni Mərkəzləri Assosiyasiyası” təsis edilmişdir. 

              2010-cu il sentyabrın 27-də Daşkənd şəhərində açılışı olmuş, 

Azərbaycanla Özbəkistan arasında ikitərəfli əlaqələrin inkişafına misilsiz 

tövhələr vermiş ümumilli lider Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət 

Mərkəzi Özbəkistanda formalaşmış Azərbaycan diasporunun fəaliyyətinin daha 

da genişlənməsinə stimul verib. Bu mərkəz Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzləri 

Assosiyasiyasına daxil edilib.     Bu mərkəzlərdə fəaliyyət göstərən 

həmyerlilərimizin əsas məqsəd və məramları Özbəkistanda yaşayan 

soydaşlarımız arasında sıx əlaqələr yaratmaq, onları Azərbaycanda baş verən 

hadisələrlə yaxından tanış etmək, milli-mədəni dəyərlərin qorunub 

saxlanmasına çalışmaq,Azərbaycan və Özbəkistan xalqları arasında dostluq 

əlaqələrini möhkəmləndirməkdir [13]. 

           Özbəkistanda artıq uzun illərdir ki, Azərbaycan diasporu uğurla fəaliyyət  
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göstərir. Bu ölkədə yaşayan azərbaycanlılar isə müxtəlif sahələrdə özlərinin 

zəhmətkeşliyi, bacarığı və istedadları ilə xüsusi olaraq seçilir, Özbəkistanın 

ictimai-siyasi-mədəni mühitinə öz töhfələrini verirlər. Nəticədə Azərbaycan və 

Özbəkistan arasındakı əlaqələr daha da güclənir, xalqlarımız arasındakı 

qardaşlıq bağları daha da möhkəmlənir. Özbəkistanda mövcud olan oturuşmuş 

azərbaycanlı icmasının və diasporunun gələcəkdə iki ölkə arasındakı əlaqələri 

inkişaf etdirməkdə daha da böyük töhfələr verəcəyi şübhəsizdir.  
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Xülasə: 1992-ci il 5 may tarixində Azərbaycan - Türkiyə mədəni 

əlaqələrinin perspektivlərinə istiqamətlənmiş Türkiyə Cümhuriyyəti ilə 

Azərbaycan Respublikası arasında təlim-tərbiyə, təhsil, mütəxəssis xidmətləri, 

texniki və elmi əməkdaşlıq sahəsində də müqavilə imzalanmışdır. Bildirilmişdir 

ki, aşağıda tərəflər olaraq adlandırılacaq Türkiyə Cümhuriyyəti və Azərbaycan 

Respublikası: bir-birilərinin suverenliyinə, müstəqilliyinə və ərazi bütünlüyünə 

sayğı və daxili işlərinə qarışmama prinsipi ilə müsbət olaraq aralarındakı 

əməkdaşlığın inkişafına yönəldilmiş qərarlıqlarını təsdiq edərək; aralarındakı 

dil, tarix, kültür və ənənə yaxınlığının, çoxyönlü əməkdaşlığı inkişaf etdirmək 

üçün sağlam bir zəmin yaratdığına dair inamlarını yeniləyərək; 24 yanvar 1992-

ci ildə Ankarada imzalanmış "Türkiyə Cümhuriyyəti ilə Azərbaycan 

Respublikası arasında dostluq, əməkdaşlıq və mehriban qonşuluq müqaviləsi"nə 

uyğun olaraq və iki ölkə arasındakı mövcud əməkdaşlığı və dostluğu 

çeşidləndirmək və inkişaf etdirmək arzusundan doğaraq, egitim, öyrətim, 

mütəxəssis xidmətləri, texnika və elm sahələrində də əməkdaşlıq etməyi 

razılaşıblar.  

Açar sözlər: Elm, təhsil, mədəniyyət, AMEA, əməkdaşlıq, inteqrasiya 

 

Abstract: On May 5, 1992, a contract was signed between the Republic 

of Turkey and the Republic of Azerbaijan aimed at the prospects of Azerbaijan-

Turkey cultural relations, in the field of training, education, specialist services, 

technical and scientific cooperation. It was stated that the Republic of Turkey  
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and the Republic of Azerbaijan,hereinafter referred to as "the Parties", endorsed 

their commitment to the development of cooperation between them on the 

principle of non-interference in the sovereignty, independence and territorial 

integrity of each other and non-interference in internal affairs; renewing their 

belief that language, history, culture and tradition between them have created a 

solid foundation for the development of multilateral cooperation; In accordance 

with the "Friendship, Cooperation and Friendly Neighborhood Agreement 

between the Republic of Turkey and the Republic of Turkey" signed on January 

24, 1992 in Ankara and the desire to diversify and develop existing cooperation 

and friendship between the two countries, education, training, specialist 

services, They also agreed to cooperate in the fields of science. 

Keywords: Science, Education, Culture, ANAS, cooperation, 

integration. 

 

Резюме: 5 мая 1992 года между Турецкой Республикой и 

Республикой Азербайджан был подписан договор о перспективах 

азербайджано-турецких культурных отношений в области обучения, 

образования, специальных услуг, технического и научного 

сотрудничества. Было заявлено, что Турецкая Республика и 

Азербайджанская Республика, именуемые в дальнейшем «Стороны», 

подтвердили свою приверженность развитию сотрудничества между ними 

по принципу невмешательства в суверенитет, независимость и 

территориальную целостность друг друга и невмешательство во 

внутренние дела; подтверждая свою убежденность в том, что язык, 

история, культура и традиции между ними создали прочную основу для 

развития многостороннего сотрудничества; В соответствии с 

«Соглашением о дружбе, сотрудничестве и дружественном соседстве 

между Турецкой Республикой и Турецкой Республикой», подписанным 24 

января 1992 года в Анкаре и желанием диверсифицировать и развивать 

существующее сотрудничество и дружбу между двумя странами, 

образование, обучение, Они также согласились сотрудничать в области 

науки. 

Ключевые слова: наука, образование, культура, НАНА, 

сотрудничество, интеграция. 

 

Elmin hər ölkənin xarici siyasətində əhəmiyyətini dərk edərək 

Azərbaycan xarici dövlətlərdə imzaladığı müqavilələrdə elmi əməkdaşlığa 

xüsusi yer ayırdı.  

Azərbaycan Respublikasının müstəqil bir dövlət kimi möhkəmlənməsi 

və inkişaf etməsi yolunda digər dövlətlərdə olduğu kimi qonşu və qardaş  



190 

 
 

 

Aytac HƏSƏNOVA 

 

Türkiyə ilə hərtərəfli əlaqələrin o cümlədən də, mədəniyyətin elm və 

texnika sahələrində sıx əməkdaşlıq yaratmağa başladı.  

1991-1995-ci illərdə geniş miqyas alan bu əməkdaşlığın çox əhəmiyyətli 

istiqamətlərindən biri də Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Türkiyənin iri 

elmi mərkəzləri ilə elmi əlaqələrinin yaradılmasıdır. Belə ki, Elkmlər 

Akademiyasının 15 elmi institutu Türkiyənin müxtəlif universitetləri ilə elmi 

əməkdasşlıq haqqında ikitərəfli, elmi-texniki müqavilələr və protokollar 

əsasında əməkdaşlıq edir. Onlardan Ərzurum, Səlcuq, Orta Doğu, Konya, 

Trakiya, Ankara, İstanbul universitetlərini qeyd etmək olar.  

1991-ci ildən başlayaraq imzalanmış müqavilələrin böyük 

əksəriyyətində elmi əlaqələrin inkişaf etdirilməsinə dair xüsusi bəndlər 

salınmışdır [33,1991]. Konkret olaraq, 1992-ci il 3 may tarixdə iki ölkə arasında 

təhsil, texniki və elmi əməkdaşlıq haqqında anlaşmanı göstərmək olar [1, s.88-

89]. Azərbaycan –Türkiyə elmi əlaqələri iki ölkənin elmi müəssisələri arasında 

imzalanmış müqavilələr  əsasında da həyata keçirilir.  

1991-ci il 15 may tarixdə Ankara Universiteti ilə Azərbaycan Elmlər 

Akademiyası arasında elmi əlaqələrin genişləndirilməsi, gücləndirilməsi və 

qarşılıqlı olaraq əməkdaşlığı inkişaf etdirmək məqsədilə 7 bənddən ibarət 

protokol imzalanmışdır.  

Protokolda, tərəflərin qarşılıqlı əməkdaşlıq sahələrinə daxil olan elmi 

problemlərin araşdırılması, qarşılıqlı olaraq elmi mübadilə edilməsi, təhsil və 

tədqiqat sahələrində əldə edilmiş nailiyyətləri əks etdirən kitab, jurnalların və 

sair nəşrlərin mübadiləsi, birgə elmi toplantıların keçirilməsi, qarşılıqlı elmi 

araşdırmaların aparılması və sair işlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.  

1991-ci ildə Ankara Universiteti ilə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının 

Y.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu arasında da elmi və  

1991-ci ildən başlayaraq Azərbaycan Elmlər Akademiyası Geologiya 

İnstitutu Türkiyənin Ərzurum Atatürk Universiteti ilə birlikdə seysmoloji və 

zəlzələlərin proqnozlaşdırılması sahəsində əməkdaşlıq edir. 1995-ci ildən 

etibarən isə Türkiyənin TUBİTAK-Mərmərə Araşdırma Mərkəzi Kosmik 

Texnologiya Bölümü ilə Azıərbaycan Elmlər Akademiyasısının Fizika İnstitutu 

və Şamaxı rəsədxanası ilə birgə tədqiqat işlərinin aparılması üçün hazırlıq 

işlərinə başlanması razılığı əldə edilmişdir.  

Azərbaycan-Türkiyə elmi əməkdaşlığının mühüm istiqamətlərindən biri 

də maraq doğuran elmi problemlərin, müəyyən tarixi hadisələrin və hər iki 

ölkənin görkəmli şəxsiyyətlərinin yubileylərinə həsr olunmuş simpoziumların, 

konfransların və elmi sessiyaların keçirilməsidir. Bu istiqamətdə görülən işlər 

baxımından Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatına həsr olunmuş konfransı, 

Azərbaycan-Türkiyə I və II polimer nəzəri fizika üzrə riyaziyyatçıların 

simpoziumlarını, “Mərkəzi Asiya ölkələrində elm və texnologiyanın inkişaf  
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problemləri və perspektivləri” mövzusunda və s. sahələr üzrə keçirilən 

konfransları, habelə yubileyləri də qeyd etmək olar. 90-cı illərdə iki ölkə 

arasında elmi əməkdaşlığın digər istiqaməti-Azərbaycan –Türtkiyə elmi 

mərkəzlərində qarşılıqlı şəkildə elmi-pedaqoji fəaliyyətin aparılmasıdır.  

1995-ci ilə olan məlumata görə, Türkiyənin müxtəlif universitetlərində 

50 nəfərdən artıq Azərbaycan Elmlər Akademiyasının elmi işçiləri, o cümlədən 

elmlər namizədləri və doktorları İstanbul, Ankara, Ərzurum, Trabzon, Konya və 

bir sıra başqa ali məktəblərdə elmi-pedaqoji fəaliyyət göstərmişlər. 

Ümumiyyətlə, 1991-1995-ci illərdə Azərbaycan alimlərindən 360 nəfəri 

Türkiyəyə ezam olunmuşdur.  

Elmi əlaqələrin formalarından biri də çap etdirilməsidir ki, bu sahədə də 

Azəırbaycan-Türkiyə elmi –mədəni əlaqələri təqdir edilməlidir. Belə ki, 1992-ci 

ildə “Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti”nin, daha sonra “Azərbaycan-

Türkiyə çoxişlənən sözlər lüğət”inin hazırlanaraq Türkiyədə nəşr edilməsini 

qeyd etmək olar. Bundan başqa, Azərbaycan EA-nın fizika alimləri müntəzəm 

olaraq “Türk fizika jurnalı”nda öz elmi məqalələri ilə çıxış etmişlər. Həmin 

jurnalın redaksiya heyətində Azərbaycan alimləri də təmsil olunmuşlar. 1993-cü 

ildə Türkiyə Əməkdaşlıq və İnkişaf Agentliyi ingilis və türk dillərində 3 ayda 

bir dəfə nəşr edilən “Avrasiya təhsili” adlı jurnal təsis edilmişdir. [2,s.19] 

Elmi əməkdaşlığının daha bir istiqaməti isə elmi məlumatların 

mübadiləsidir və bu sahədə də əlaqələrimizin inkişafı üçün ciddi işlər 

görülmüşdür. Məsələn, Azərbaycan AMEA tərəfindən “Məruzələr”, 

“Xəbərlər”, “Kimya”, “Hesablama-riyazi məsələləri”, “Deiferensial tənliklər və 

funksional nəzəriyyənin xüsusi məsələləri” və s. məcmuə və jurnallar, habelə 

digər elmi nəşrlər Türkiyəyə göndərilmişdir. Azərbaycan və Türkiyə arasında 

informasiya mübadiləsini gücləndirmək məqsədilə Azərbaycan EA Rəyasət 

Heyətinin 13 aprel 1994-cü il tarixli 9 saylı qərarına uyğun olaraq Elmlər 

Akademiyasının Avtomatlaşdırılmış İdarəetmə Sistemləri şöbəsi, Türkiyənin 

TUBİTAK elmi cəmiyyəti ilə birgə, İNTERNET komputer şəbəkəsinə 

qoşulmaq üçün layihə hazırlanmış və onun həyata keçirilməsinə başlayaraq 

uğurla sona çatdırılmışdır. Problemin təhlili göstərir ki, Azərbaycan-Türkiyə 

elmi əlaqələri iki ölkənin imkanları səviyyəsinə uyğun olmasa da yüksələn xətlə 

inkişaf etmiş və bu əlaqələrin daha da gücləndirilməsi üçün hər bir şərait 

yaradılmışdır [3, s.21-22].  

Azərbaycan-Türkiyə elmi-mədəni əlaqələri sahəsindəki fəaliyyətlər hər 

iki ölkənin rəsmi dairələri səviyyəsində demək olar ki, hər zaman diqqət 

mərkəzində olmuş, bu istiqamətdəki uğurlu fəaliyyətlərinə görə, fərqlənən 

siyasət, elm və mədəniyyət xadimləri elmi və fəxri adlara layiq görülmüşlər. Bu 

istiqamətdəki fəaliyyətləri ən yüksək səviyyələrdə qiymətləndirilən görkəmli 

şəxsiyyətlər içərisində ümummilli liderimiz Heydər Əliyev ən layiqli yer tutur.  
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Belə ki, 1995-ci ilin 5 dekabrında İzmir “9 eylül” Universitetinin Elmi Şurası 

Azərbaycanın müstəqilliyinə və eləcə də Azərbaycan-Türkiyə mədəni 

əlaqələrinə verdiyi töhfələrinə görə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Heydər Əliyevə beynəlxalq münasibətlər sahəsində fəxri doktor adının 

verilməsi barədə yekdilliklə 210\2 saylı qərar qəbul etmişdir [4,s.78-79].  

Eləcə də 1996-cı il 6 martda İstanbuldakı Fatih Universitetinin Elmi 

Şurası Azərbaycan və Türkiyə arasındakı siyasi, iqtisadi, mədəni əlaqələrin, 

təhsil sahəsində əıməkdaşlığın inkişafı və Azərbaycanın müstəqilliyinin 

möhkəmləndirilməsi sahəsində göstərdiyi xidmətlərə görə Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevə fəxri doktor adının verilməsi barədə 

yekdilliklə 7 saylı qərarı qəbul etmişdir. 1998-ci il 24 martda İzmirdəki Egey 

Ugey Universitetinin Elmi Şurası sülhsevər siyasət yeritdiyi, dost və qardaş 

Azərbaycanın müstəqilliyi yolunda, Türkiyə və Azərbaycan arasında dostluğun 

möhkəmləndirilməsi, elmi, iqtisadi, mədəni əməkdaşlığın genişləndirilməsi 

sahəsində göstərdiyi böyük xidmətlərə görə Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti Heydər Əliyevə fəxri doktor adının verilməsi barədə yekdilliklə 5\2 

saylı qərarı qəbul etmişdir [5 s.109]. 

 1998-ci il 1 mayda Ərzurumdakı Atatürk Universitetinin Elmi Şurası 

Universitetin fəxri doktor adının  verilməsi barədə əsasnaməyə uyğun olaraq 

Universitet rektorluğunun təklifinə əsasən Azərbaycanın müstəqilliyinin 

qorunub saxlanmasında əldə etdiyi uğurlara, ölkəsində və Qafqazda sülhün 

bərqərar olması naminə göstərdiyi səylərə, Azərbaycan və Türkiyə 

respublikaları arasında dostluq və əməkdaşlığın inkişafında müstəsna 

xidmətlərinə görə müdrik dövlət xadimi, Türkiyənin böyük dostu, türk 

dünyasının tanınmış öndəri, Heydər Əliyevə beynəlxalq münasibətlər sahəsində 

fəxri doktor adı verilməsi barədə yekdilliklə 4\35 saylı qərarı qəbul etmişdir .  

1998-ci il 13 mayda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər 

Əliyev Prezident sarayında Türkiyənin Fatih Universitetinin təsisçilərindən biri 

Dr. Ali Bayramı, “Çağ” Ö.İ.A.Ş.-nin Azərbaycan təmsilçisi Adem Öcalı, 

Azərbaycan-Türkiyə Liseyləri Baş İdarəsinin rəisi Turan Öztoprakı və “Zaman” 

qəzetinin baş redaktoru Ersin Demircini qəbul etmişdir. Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevi 75 illik yubileyi münasibətilə təbrik 

edən qardaş ölkənin nümayəndələri “Çağ” Ö.İ.Ş. –nin açdığı təhsil ocaqlarının 

fəaliyyəti və beynəlxalq olimpiadalarda əldə etdiyi uğurlar barədə ölkə 

başçısına ətraflı məlumat vermişlər. “Çağ” Ö.İ.Ş. –nin Azərbaycan təmsilçisi 

Adem Öcal son illərdə Azərbaycanın dünya birliyində layiqli yer tutduğunu və 

bunun da Heydər Əliyevin müstəsna xidmətləri nəticəsində gerçəkləşdiyini 

bildirmişdir. Sonra o, MDB üzvü olan ölkələrin orta məktəb şagirdlərinin 

Qırğızıstanda keçşirilmiş kimya olimpiyasının qalibi şəhadətnamələrini dövlət 

başçısına təqdim etmişdir.  
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1998-ci il 26 oktyabrda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev 

Prezident sarayında türkiyəli qonaqları-İstanbuldakı Fatih Universiteti rəyasət 

heyətinin üzvləri Dr.Ali Bayram və Ömər Bağçını, Azərbaycan-Türk Liseyləri 

Baş İdarəsinin rəisi Mehmed Mesud Atam, habelə Bakıdakı Qafqaz 

Universitetinin rektoru  Prof.Dr.Ahmet Çetin Canı və “Çağ” Ö.İ.Ş. –nin 

Azərbaycan üzrə prezidenti Adəm Öcalı qəbul etmişdir.  

1999-cu il 22 martda Hataydakı Mustafa Kamal Universitetinin Elmi 

Şurası Türkiyə Cümhuriyyətinə və onun qurucusu olan Atatürkə olan sevgisinə, 

Azərbaycan türk dövlətində dünyəvi və demokratik sistemin qurulması, 

ölkələrimiz arasında iqtisadi və mədəni əlaqələrin inkişafı və xalqlarımızın bir-

birinə yaxınlaşması sahəsindəki böyük xidmətlərinə görə, Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevə sosial elmlər üzrə fəxri doktor 

adının verilməsi barədə yekdilliklə B.30.2.MKÜ.0.70.00.00\17-3-2231 saylı 

qərarı qəbul etmişdir.  

Azərbaycanın Türkiyə ilə elm və təhsil əlaqələrində Bakı Dövlət 

Universiteti xüsusi yer tutur. Universitetin jurnalistika və şərqşünaslıq 

fakultəsində türk dili və filologiyası, türk dili tərcüməçiliyi geniş tədris olunur.   

1999-cu ilin 1 noyabrında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Heydər Əliyev və Türkiyənin Prezidenti Süleyman Dəmirəl yeni dərs ilinin 

başlanmasına həsr edilmiş təntənəli mərasimdə iştirak etmək üçün Kocaeli 

Universitetinə gəlmişlər. Universitetin professor-müəllim heyəti və tələbələri 

tərəfindən hərarətli alqışlarla qarşılanan Azərbaycan Prezidenti mərasimdə nitq 

söyləmişdir[17, s.129]. Həmin ilin 18 noyabrında İqtisadiyyat və İdarəetmə 

fakultəsi dekanlığının təklifinə əsasən, Süleyman Dəmirəl adına Universitetin 

Elmi Şurası Universitetin fəxri doktoru adının verilməsi barədə əsasnaməyə 

uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevə 

beynəlxalq münasibətlər sahəsində fəxri doktor adının verilməsi barədə 

yekdilliklə 115\2 saylı qərarı qəbul etmişdir [17, s.136]. 1999-cu ilin 27 

noyabrında isə Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev öz iqamətgahında –

“Çamil” köşkdə Bilkend Universitetinin banisi və fəxri doktoru, dünya şöhrətli 

alim, prezidentlər Heydər Əliytev və Süleyman Dəmirəlin fəxri sədri olduqları 

Azərbaycan-Türkiyə Dostluq və Əməkdaşlıq Fondunun başçısı, professor İhsan 

Doğramacını qəbul etmişdir.1999-cu ilin 28 noyabrında Azərbaycan 

Respublıikasının Prezidenti Heydər Əliyev və Türkiyə Prezidenti Süleyman 

Dəmirəl İspartada “Ülkü” orta məktəbinin açılışı mərasimində iştirak etmişlər. 

Azərbaycanın və Türkiyənin dövlət başçıları İspartada Süleyman Dəmirəl adına 

“Mədəniyyət və Konqres Mərkəzi”nin açılışı münasibətilə keçirilən təntənəli 

mərasimdə də iştirak etmişlər. 

2000-ci ilin 31 mayında Əskişəhərdəki Osman Qazi Universitetinin 

Elmi Şurası Azərbaycan dövlətçiliyinin möhkəmləndirilməsi və əlaqələrimizin  
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gücləndirilməsi sahəsində göstərdiyi böyük xidmətlərinə görə Heydər Əliyevə 

beynəlxalq münasibətlər üzrə fəxri doktor adının verilməsi barədə yekdilliklə 

B.30.2.OGÜ.0.00.00.00-12 saylı qərarı qəbul etmişdir. 2000-ci ilin 8 

sentyabrında isə Karsdakı Kafkaz Universitetinin Elmi Şurası Heydər Əliyevə 

ümumi türk tarixi üzrə fəxri doktor adının verilməsi barədə yekdilliklə 08/25 

saylı qərarı qəbul etmişdir. [6,s.111] 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev elmi-mədəni 

əlaqələrin bütün sahələrinə daima ciddi fikir vermiş, bu sahə adamlarının 

fəaliyyətlərinə və əməyinə yüksək qayğı ilə yanaşmışdır. Bir neçə misallarla 

fikrimizi əsaslandırmağa çalışaq: 2000-ci ilin 11 aprelində Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev “Samanyolu” telekanalının Qafqaz 

və Orta Asiya üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi Naci Tosun və bu TV-nin 

Azərbaycan təmsilçisi Tahir Karanfil, “Çağ” Ö.İ.A.Ş.-nin prezidenti Adem Öcal 

və “Zaman –Azərbaycan” qəzetinin baş redaktoru Ersin Dəmircidən mibarət 

nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. “Çağ” Ö.İ.A.Ş.-nin prezidenti Adəm Öcal 

rəhbərlik etdiyi Azərbaycan-Türkiyə özəl liseylərinin bu ölkədə gördüyü işlər 

haqda Heydər Əliyevə məlumat verdikdən sonra Qubadakı özəl liseyin yeni 

binasının tikintisinin başa çatdığını bildirmişdir. “Çağ” Ö.İ.A.Ş.-nin prezidenti 

Azərbaycanda fəaliyyət göstərdikləri 7 il ərzində qazandıqları nailiyyətlər və 

builki respublika fənn olimpiadalarında 27 birinci yerdən 18-ni bu liseylərin 

şagirdlərinin tutması haqda ölkə rəhbərinə geniş məlumat vermiş və Heydər 

Əliyevə özəl türk liseylərinin “Fəxri Baş Müəllimi” diplomunu təqdim etmişdir. 

Bakıda fəaliyyət göstərən özəl türk liseylərindən birinə “Dədə Qorqud” adının 

verilməsi təklifini razılıqla qarşılayan Azərbaycan Prezidenti “Çağ” Ö.İ.A.Ş.-

nin Azərbaycanda açdığı təhsil ocaqlarının fəaliyyətindən məmnun olduğunu 

bildirmişdir. 

Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev  2001-ci ill  2-17 mart tarixlərində 

üçüncü dəfə Türkiyədə rəsmi səfərdə olmuşdur. Ona Ankara Universitetinin 

fəxri doktoru adı verilərkən çıxışında qeyd edidi ki, “Ankara Universiteti ilə 

Azərbaycan arasındakı əlaqələr də məni çox sevindirir.Çünki, rektor artıq 

söylədi ki, Azərbaycandan burada 150 tələbə təhsil alır, 7 müəllim dərs 

deyir.Bu da çox önəmlidir.Ankara Universiteti Azərbaycan Universitetləri ilə, o 

cümlədən Bakı Dövlət Universiteti, Naxçıvan Universiteti və Lənkəran 

Universiteti, Elmlər Akademiyası ilə elm və təhsil sahəsində əlaqələr 

yaradıbdır”. O,bildirirdi ki, Azərbaycan Elmlər Akademiyası çox böyük  bir 

elm mərkəzidir. Mən çox məmnunam ki, Ankara Universiteti Azərbaycanın  

Elmlər Akademiyası ilə bağlıdır. Çünki, Azərbaycanda Elmlər Akademiyası 

təhsillə məşğul deyildir.Onlar elmi tədqiqatlarla məşğuldur. Buna görə də bu 

əlaqələr çox əhəmiyyətli və önəmlidir [21, s.15]. 

 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Azərbaycan- 
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Türkiyə elmi-mədəni əlaqələri sahəsində göstərdiyi xidmətlər Türkiyə rəsmiləri, 

elm, təhsil və mədəniyyət xadimləri, eləcə də türk xalqı tərəfindən daima 

yüksək dəyərləndirilmişdir. 2001-ci ilin 30 avqustunda Ankarada yerləşən “İpək 

yolu” Vəqfi İdarə Heyətinin yekdil rəyinə əsasən 2001-ci il 18 iyun tarixli 

fərmanı ilə avqustun 1-dən etibarən Azərbaycanda latın əlifbasına keçilməsi, 

mətbuatın, təhsilin, rəsmi yazışmaların, çıxışların Azərbaycan dilində olması, 

Azərbaycanın latın əlifbası ilə dünyaya açılması, İpək Yolunda əlifba ilə dil 

birliyinin təmin edilməsi, türkdilli dövlətlər arasında “türkcə dil körpüsü”nün 

qurulması, “dildə, fikirdə, işdə birlik” şüarının həyata keçirilməsi, “Bir millət, 

iki dövlət” kəlamı ilə Türkiyə və Azərbaycanın sıx yaxınlaşdırılması, əlifba və 

dil birliyindən çıxış edərək, “türk birliyinin” təmin edilməsi sahəsində böyük 

fəaliyyətinə görə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevə 

“2001-ci ilin Dövlət Adamı mükafatı” verilməsi qərara alınmışdır.  

2001-ci ilin 16 sentyabrında isə 1993-cü ildən fəaliyyət göstərən Ankara 

iş Qadınları Cəmiyyəti iki qardaş ölkə arasında dildə də birliyi təmin etmək 

məqsədi ilə böyük bir addım ataraq 2001-ci ilin avqustun 1-dən etibarən latın 

əlifbasına keçilməsi ilə əlaqədar verdiyi tarixi qərara görə, Azərbaycan 

Prezidenti Heydər Əliyevi “2001-ci ilin müdrik dövlət adamı” seçmişdir [11, 

s.175]. 2001-ci ilin 10 oktyabrında Türk Dünyası Yazıçılar və Sənətçilər 

Vəqfinin (TÜRKSAN) Idarə Heyəti Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin 

2001-ci il üçün “Türk Dünyasının Xüsusi Mükafatı”na layıq görülməsi barədə 

yekdilliklə qərar qəbul etmişdir.  

Azərbaycan-Türkiyə elmi –mədəni əlaqələrini təhlil edərkən qeyd 

edilməlidir ki, ümumiyyətlə, ölkələrimiz arasında hər sahədə olduğu kimi, 

Türkoloji sahəsində də ilişkilər sürətlə inkişaf edir. Özəlliklə Azərbaycanda 

Türkiyə, Türk dili və ədəbiyyatı, tarixi, mədəniyyəti məsələlərində araşdırmalar 

edilməkdə, kitablar yazılmaqda və məqalələr hazırlanmaqdadır. Türkiyədə də 

digər Türk dövlətləri və Türk topluluqlarıyla bağlı çalışmalar və yayınlar 

edilməkdədir. Ölkələrin hər birində, bunlar ayrı-ayrılıqda toplanaraq nəticədə 

bir bütün halında yayımlanmasına ehtiyac vardır [22]. 
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Transformasiyalaşmış cəmiyyətdə sosial fenomen – submədəniyyətlər 

Social phenomenon in transformed society - subcultures 

Субкультуры – социальный феномен  в трансформативном 

обществе 

 

Xülasə: Mədəni azlıqların ümumi bölüşdükləri və dominant 

mədəniyyətdən fərqləndirməkdən ötrü istifadə etdikləri fərqli normalar, dil, 

birlik, dəyərlər və simvolların məcmusu “submədəniyyət” adlanır. 

Submədəniyyətlər inteqrasiyanın məhsulu sayıla bilər. Submədəniyyətlər 

əsasən, etnoqrafik, konfessiya, peşə, yaş və sosial spesifika əsasında formalaşır. 

Demək ki, peşə, sosial-iqtisadi, yaş, cins və s. qruplar submədəniyyətlərin 

iştirakçısıdır. Submədəniyyətlər hakim mədəniyyəti dəyişdirmək məqsədi 

daşımırlar. Onlar dominant mədəniyyətin norma və prinsipləri qəbul edilmədiyi 

vaxt meydana çıxır. Dominant qrup tərəfindən onlar deviant mədəniyyət kimi 

qəbul edilir. 

Açar sözlər: submədəniyyətlər, marginallıq, dominant qruplar, norma və 

dəyərlər, gənc nəsil. 

 

Abstract: “Subculture” is a complex of different norms, languages, 

unities, values and symbols which are shared generally and used to distinguish 

from the dominant culture by cultural minorities. Subcultures can be considered 

as a product of integration. Mainly subcultures are formed on the basis of 

anthropology, confession, profession, age and social specificity. So, profession, 

social-economic, age, gender, etc. groups are members of subcultures. 

Subcultures don't aim to change the dominant culture. They occur when norms 

and principles of dominant culture are not accepted. They are regarded as queer 

culture by dominant group. 

Keywords: subcultures, marginality, dominant groups, norms and values, 

young generation.  

 

Резюме: Субкультура – это совокупность различных норм, языка,  
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групп, ценностей и символов, обычно используемых для отличия 

культурных меньшинств от доминирующей культуры. Субкультура может 

считаться продуктом интеграции. Субкультуры в основном базируются на 

этнографических, конфессиональных, профессиональных, возрастных и 

социальных характеристиках. Это означает, что профессиональные, 

социально-экономические, возрастные, половые и др. группы являются 

участниками субкультуры. Субкультуры не стремятся изменить 

доминирующую культуру. Они возникают тогда, когда нормы и 

принципы доминирующей культуры не принимаются. Со стороны 

доминантной группы они воспринимаются, как девиантная культура.  

Ключевые слова: субкультуры, маргинальность, доминантные 

группы, норма и ценности, молодое поколение. 

 

Giriş 

Cəmiyyətdə əxlaq fərqli mədəniyyətlərə görə müxtəlif ahəngli olur. 

Məlumdur ki, istənilən praktiki fəaliyyətdə daxili və xarici fəaliyyət bir-biri ilə 

qarşılıqlı əlaqədədir. Daxili fəaliyyətdə motivlər, yəni insanların öz davranışına 

verdiyi məna formalaşır, fəaliyyət məqsədləri seçilir, sxemlər, layihələr gələcək 

işlərin texnologiyası tərtib edilir. Məhz mədəniyyət mentalitet kimi daxili 

fəaliyyəti müəyyən dəyərlər sistemi ilə doldurur və onunla bağlı layihələri, 

seçimləri təklif edir. Mədəni müxtəlifliyə baxmayaraq, bir sıra dəyərlər, inam 

və etiqadlar insanlar arasında birləşdirici rolunu oynayır. Mədəni inteqrasiya 

zamanı əhalinin, daha dəqiq desək, miqrantların sıxlıq problemi yaşanır. 

Mədəni inteqrasiya istənilən cəmiyyətin tarix boyunca nə dərəcədə 

müxtəlifliyindən asılıdır. Mədəni müxtəliflik mədəni inteqrasiyanı azalda və ya 

yaradıcılıq azadlığının mənbəyi ola bilər. Burada mədəniyyətin daha bir 

xüsusiyyəti özünü biruzə verir.  

Müxtəlif ölkə əhalisinin nümayəndələri, hər ayrı bir sosial qrup, kənd və 

şəhər əhalisi-hamısı xüsusi dildə, davranış üslubunda, dində, etnik baxışlar 

sistemində, sosial qurumlarda ifadə olunan öz qayda və normalar, adət-ənənə 

dünyasında yaşayırlar. Mənəvi və etik normalar, adət-ənənələr sistemindəki 

fərqlərin əsasında artıq ibtidai quruluş dövründə “biz-onlar”, “özümüz-özgə”, 

“Mən-başqası” antitezləri yaranmışdı. İnsan subyekt və şəxsiyyət kimi başqa 

insan, özü ilə müqayisə edə biləcək o vahid, o hesab nöqtəsi olmadan yaşaya 

bilməz.  

Mədəniyyətdə “biz” və “onlar” 

Fəaliyyət, mənəvi dəyərlərin formalaşması və mənimsənilməsi, 

şəxsiyyətin inkişafı ünsiyyətsiz mümkün deyil. Ünsiyyət bütün bu prosesləri 

müşayiət edir, onların həyata keçməsini dəstəkləyir. Ünsiyyət hərtərəflidir, 

çünki müxtəlif səviyyələrdə ölkələr və xalqlar, kollektivlər və ayrı-ayrı şəxslər  



199 

 
 

 

Transformasiyalaşmış cəmiyyətdə sosial fenomen – submədəniyyətlər 

 

arasında özünü göstərir və buna görə də bu prosesdə tərəflər arasında qarşlıqlı 

əlaqə müxtəlif sosial məna kəsb edir. Ünsiyyət, digər tərəfdən, bilavasitə və 

birbaşa, növünə görə fərqli təzahür edir, bu zaman insanlar fikirləri, hissləri, 

təcrübə, əmək vərdişləri və s. ilə mübadilə edirlər. “Mənəviyyat insanların 

əxlaqi tərbiyəsinin və cəmiyyətin adətlərinin yaxşılaşdırılması, yoxsulluqla 

yanaşı, cinayətlərin əsas səbəbi olan tamahkarlıq və paxıllığın aradan 

qaldırılması zərurəti ilə bağlı bütün dinlərin əsas vəzifəsidir. İnsan 

mədəniyyətinin qədim sosial institutu olan dinin başlıca məqsədi-mənəvi 

mədəniyyətin formalaşdırılması və qorunmasıdır” [4, s. 38].  

Hər bir fərdin əxlaqı, əxlaq normaları cəmiyyətdə qazanılır. Fərdlər 

müəyyən bir toplumda yığışır, onlar instinktiv davranışlar məcmusunun 

mənafeyinə uyğunlaşıb formalaşır. “Yüksək ensiklopedik təfəkkürə malik olan 

Hegel coğrafi determinizmi ilk dəfə irqçiliklə də əlaqələndirmişdir. Onun 

fikrincə, yalnız Qərbi Avropa və ABŞ əhalisi təbii tarixi tərəqqinin 

daşıyıcılarıdır, digər regionların və dünyanın başqa ərazilərinin xalqları, eyni 

zamanda ruslar avropalılardan aşağı səviyyəli insanlar kimi görünür. Hegel 

Meksika və Perunun köklü sakinlərinin ispan müstəmləkəçiləri tərəfindən əsarət 

altına alınmasını hinduların “bütün hallarda, hətta boy cəhətdən də 

avropalılardan aşağı səviyyədə durmaları” ilə izah edirdi” [3, s. 40-41]. Volter 

anlaşılmazlığı insanın ən böyük xəstəliyi, tolerantlığı isə ən böyük çarə 

adlandırırdı. 

Bildiyimiz kimi, mədəniyyət insanların praktiki fəaliyyətini təşkil edən, 

onun məzmununu, istiqamətini müəyyənləşdirən bir elementdir. Bu və ya digər 

insanlara qarşı qabaqcadan əmələ gəlmiş yalnış fikirlər insan münasibətləri 

mədəniyyətinə böyük zərər yetirir, belə ki, onlar şəxsiyyətin, ola bilsin ki, 

onunla dostluq və əməkdaşlıq münasibətlərinin qurula biləcəyi keyfiyyətləri və 

xassələrini görməyə və obyektiv qiymətləndirməyə mane olurlar. 

“Mədəniyyətlərin harmonizasiyasına neqativ təsir göstərən keyfiyyət, insanın 

xarakteri, onun tərbiyəsi və ruhi mədəniyyətində olan nöqsanlarla şərtlənən 

paxıllıqdır. Paxıllıq – başqa bir insanın uğurlarına, şöhrətinə, intellektual və 

mənəvi üstünlüyünə və yaxud üstün mövqeyinə qərəzli-düşmənçilik hissidir. 

Paxıllıq hissi onun daşıyıcısında nəinki digər insanın uğursuzluğa, bədbəxtliyə 

düçar olması, ətrafdakılar qarşısında özünü hörmətdən salması istəyini doğurur, 

həm də insanı əxlaq qaydalarına zidd hərəkətlər, cinayətlər və hətta ölüm 

hadisəsi törətməyə təhrik edir” [4, s.531-532]. İnsanların adətən həddən artıq 

qiymətləndirilən “biz” və lazımi qədər qiymətləndirilməyən “onlar” kimi “biz” 

və “onlar” məlum formulu üzrə müqayisə edilməsi-eyni bir etnik, sosial və ya 

dini qrupa aid olan, ümumi baxışlar, adətlər, daxili vəhdət, təfəkkür 

mədəniyyəti xüsusiyyətləri ilə birləşən insanların davranış stereotiplərinin  
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qanunauyğun nəticəsidir. Qrup üstünlüyü duyğusuna, etnomilli düşüncələr və 

yanlış fikirlərə aparan bu yol, insanlar arasında müəyyən çəpər yaradır, eqoizm, 

ksenofobiya, millətçilik və faşizm üçün ilkin şərait doğurur. “Yanlış fikirlərdən 

uzaqlaşmaq mühakimə azadlığına, analitik təfəkkürə malik olmaq, davranışını 

öz şüurunun nəzarətinə almaq, özünün təfəkkür istiqamətləri və stereotiplərinin, 

başqa insanlara qarşı özünün münasibətinin inventarizasiyasının və şüurlu 

seleksiyasının vaxtaşırı yenidən tənqidi baxışını keçirmək lazımdır” [4, s. 292].  

Məlumdur ki, daha tez-tez baş verən münaqişələrin əsasını sosial 

ziddiyyətlər, müxtəlif vəzifələrin uyğunsuzluğu, ayrı-ayrı şəxslərin 

düşünülməmiş hərəkətləri və ya təsadüfi vəziyyətlərlə şərtlənən, müxtəlif 

dəyərlər və normaların toqquşması təşkil edir. Düzgün mənəvi seçimdə ən yaxşı 

arbitr, insanın xeyir və şər haqqındakı təsəvvürləri, onun daxili əqidəsi ilə bağlı 

olan vicdanıdır. Məşhur Amerika psixoloqu, humanist psixologiyanın yaradıcısı 

Abraham Maslounun özünü ifadə edən şəxsiyyətin humanist baxışları insanın 

istədiyi kimi olmağa səy göstərməsinə əsaslanır: “İnsanlar ola biləcəkləri kimi 

olmalıdırlar, onlar öz təbiətinə sadiq qalmalıdırlar”. Abraham Harold 

Maslounun “sağlam şəxsiyyət” nəzəriyyəsinin kontekstində dözümlülük aparıcı 

prinsiplərdən biri kimi çıxış edərək, insanın mahiyyətini anlamağa, insanların 

qarşılıqlı əlaqələrinin xüsusiyyətini izah etməyə bir açar verir. 

Fərqli dəyərlər sistemi, fərqli davranış-submədəniyyətlər 

Fransız etnoloqu Klod Levi-Stross yazırdı ki, dünya sivilizasiyası deyilən 

bir anlayış yoxdur və ola bilməz, çünki sivilizasiya müxtəlif mədəniyyətlərin, 

dəyərlər sistemlərinin birgə mövcudluğunu nəzərdə tutur. Aydındır ki, hər 

mədəniyyətin özünəməxsusluğu və unikallığı elə əbədi dəyərlərdir ki, qorunub 

saxlanılmalıdır. Hər bir mədəniyyətin, onu digər mədəniyyətlərdən keyfiyyətli 

fərqləndirən öz əsas dominantları, mövcudluğunun, var olmasının 

xüsusiyyətləri vardır. E.Qusserl üçün bu, mədəniyyətin “bədəni” və ya 

“mərkəzi mahiyyət nüvəsi”, V.Solovyov üçün İlahi ideya-məram, Osvald 

Şpenqler üçün “mədəniyyətin ruhu”, N.Danilevski üçün mədəni-tarixi tiplərin 

“başlanğıcı”, Y.Lotman üçün mədəniyyətin “semiotik nüvəsidir”. Lakin tam 

təcrid edilmiş mədəniyyət nadir hadisədir; açıqlılıq, dialoq, qarşılıqlı əlaqə, 

qarşılıqlı zənginləşmə, qarşılıqlı təsir – bütün bunlar istənilən mədəniyyətin 

mövcudluğunun və ahəngli inkişafının zəruri şərtləridir. ““Dözüm” bu zaman 

“Şəxsiyyət (ictimai təbəqələr, qruplar) tərəfindən onun üçün xoşagəlməz olan 

sosial, mənəvi və digər təsirlərin psixoloji qavrama həddi, səviyyəsidir; onların 

artıq dərəcəsində şəxsiyyət psixoloji və iradə dayanaqlılığını itirir və 

gözlənilməz hərəkətlərə qadir olur” kimi izah edilir” [10]. 

Biz inanclarımızı bölüşən, bizimlə eyni dildə danışan, eyni mədəniyyətə 

malik olan, eyni etnik qrupa aid olan insanlarla birləşirik. İnsaniyyətin tarixi 

boyunca dil ümumiliyi və etnik yaxınlıq hissi icmaların, birliklərin təməli kimi  
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çıxış edir. Eyni zamanda biz bizdən fərqlənən insanlara qərəzlə və qorxu ilə 

baxırıq. Fərqlilik bioloji, mədəni və siyasi gerçəkliyin istənilən səviyyəsində ola 

bilir. Lakin dünyada elə insan qrupları vardır ki, onlar, bir tərəfdən, həyatın 

müxtəlifliyini əks etdirir, digər tərəfdən əksəriyyət tərəfindən antisosial hadisə 

kimi tanınırlar. Cinayətkarlar, narkomanlar, seksual azlıqların nümayəndələri - 

bu insanların hamısı cəmiyyətimizdə “başqalarıdır”. 

Etnik eyniləşməni “norma” (digər etnik qruplara pozitiv münasibətlə 

uyğunlaşan öz etnik mədəni dəyərlərinə üstünlük vermək), və ya eyni zamanda 

həm “norma”, həm “etnik indifferentlik” (etnoslararası problemlərə laqeydlik, 

onları əhəmiyyətsiz hesab etmək) kimi səciyyələndirmək mümkün olan 

respondentləri tolerant şəxslərə aid etmişlər. İntolerant şəxslər qrupunu “hiper 

eyniləşmə” tipli etnik özünüdərkə malik olan respondentlər təşkil etmişlər. 

Etnoslararası qarşılıqlı əlaqədə hiperetniklik etnik dözümsüzlüyün müxtəlif 

formalarında təzahür edir: digər etnik qrupun üzvlərinə reaksiya kimi yaranan 

əsəbi narazılıqdan tutmuş onların imkanlarının məhdudlaşdırılması siyasətinin 

müdafiəsinə, digər qrupa qarşı aqressiv və zorakılıq hərəkətlərinə qədər. Bura 

həmçinin hiper eyniləşmə ilə yanaşı etnoslar arası məkana “norma”, ya “etnik 

indifferentlilik”, və ya eyni zamanda onların hər ikisi daxil olan respondentlər 

daxil edilmişdir. 

“Sosiologiya elmində sosial norma dedikdə, insanların, sosial qrupların və 

sosial təşkilatların həmin konkret cəmiyyətdə yol verilən (icazə verilən və ya 

məcburi olan) davranışının, fəaliyyətinin tarixən təşəkkül tapmış həddi, ölçüsü 

və interval başa düşülür” [7, s. 74]. “Sosial normaları fərdlərin, qrupların və 

sosial birliklərin davranış mexanizminin qiymətləndirilməsi və tənziminə görə 

də təsnifləşdirmək olar. Belə halda aşağıdakı sosial normalar fərqləndirilə bilər: 

a) normalar - ideallar; b) normalar - davranış nümunələri; c) peşə normaları; d) 

statistik normalar” [11, s. 97-98]. 

Dünya mədəniyyəti kifayət qədər mürəkkəb, hərtərəfli bir hadisədir və 

onun tərkibinə mədəniyyətlərin ictimai quruluşu, regionu, milli tipi və bu 

tiplərdə sistemaltı kimi mövcud olan külli miqdarda submədəniyyətlər daxildir. 

Hər bir mədəniyyət submədəniyyətlərdən ibarətdir ki, bunlar da insana özünə 

oxşar fərdlərlə eyniləşməyə və daha sıx ünsiyyət saxlamağa imkan verir. 

Submədəniyyətlər milli, dini, irqi və ya regional əsaslarda formalaşırlar.  

Mədəni azlıqların ümumi bölüşdükləri və dominant mədəniyyətdən 

fərqləndirməkdən ötrü istifadə etdikləri fərqli normalar, dil, birlik, dəyərlər və 

simvolların məcmusu “submədəniyyət” adlanır. Eyni submədəniyyətə, eyni 

sosial sinfə mənsub olan fərdlər tamamilə müxtəlif həyat tərzi keçirə və onun 

müxtəlif formalarına istinad edə bilərlər. Cəmiyyət çoxsaylı (milli, demoqrafik, 

sosial, peşəkar) qruplara bölündüyünə görə tədricən hər bir qrupun öz  
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mədəniyyəti, yəni dəyərlər sistemi və davranış qaydaları formalaşır. Kiçik 

mədəni dünyalar submədəniyyət adlanır.  

Müasir dövrdə ən çox submədəniyyətlər şəhər mühitində yaşayan gəncləri 

əhatə edən mədəniyyət, etnik-milli submədəniyyət, sosial qrupların 

təbəqələşməsi prosesi üçün xarakterikdir. Bir dilin bir neçə dialekti olur. Fərqli 

dialektlərdə danışan qruplar submədəniyyətdir, fərqli dillərdə danışan qruplar 

isə fərqli mədəniyyətlərdir. Submədəniyyət millətin ümumi mədəniyyətinin bir 

hissəsi kimi bəzi aspektlərdə bütövə ya uyğundur, ya da ona qarşıdır, lakin əsas 

xüsusiyyətləri ilə dominant milli mədəniyyətlə uzlaşan və onu davam etdirən 

hissəsidir. Submədəniyyət dominant mədəniyyətdən dili, həyata baxışları, 

davranış tərzi, saç düzümü, geyimi, adətləri ilə fərqlənir. Fərqlər çox güclü ola 

bilər, lakin onlar dominant mədəniyyətə tam qarşı deyil. Submədəniyyət 

dominant mədəniyyətin bir sıra dəyərlərini daxil edir və yalnız özünə məxsus 

yeni dəyərləri ona əlavə edir. 

“Submədəniyyət” anlayışının müxtəlif elmi izahları vardır. Sosioloq 

E.M.Babosov onu belə qiymətləndirir: “Submədəniyyət - şəxsiyyətin daxil 

olduğu və özünü sərbəst hiss etdiyi, şəxsiyyətdə “mən” anlayışının “biz” 

anlayışı ilə qarışdığı və özünəməxsus baxışlar və davranış qaydaları ilə 

fərqlənən qrupa xas dəyərlər sistemidir”. “Şepanskayanın fikrincə isə, 

submədəniyyət müəyyən zamanda özünü təqlidin kommunikativ sistemidir. O, 

həmin tərifi model və ya konkret materiallarla asan doldurula bilən matrisa 

şəklində açır” [9, s.127].  

Submədəniyyət daha çox özünün dəyərlər sistemi, danışıq jarqonu, 

davranış mədəniyyəti ilə fərqlənməyə çalışan gənclər üçün xarakterikdir. 

Submədəni fəallıq gənclərdə 16-20 yaşlarda daha yüksək olur.  

Marginallıq 

XX əsrin sonlarında məxsusi mədəniyyətdən kənarda mövcud olan, 

ümumi qəbul edilmiş fikir və qiymətlənmə meyarları, davranış motivləri, zövq 

və bədii yaradıcılıq haqqında təsəvvürləri ilə fərqlənən marginal hadisələrə 

maraq artmışdır. Marginal hadisələri öyrənmək üçün ən münbit sahə “yanlış, 

düzgün olmayan” hesab edilən marginal incəsənətdir. Əgər mədəniyyət, inikas 

edən şüur, yeni yaradılmış artefaktlarla əməliyyat və klassik normalara əməl 

etməkdirsə, marginal bu mədəni sahənin ən uzaq nöqtəsində yerini tutacaqdır.  

Marginallaşmanın əsas əlaməti sosial əlaqələrin qırılmasındadır ki, bu 

zaman ardıcıl olaraq iqtisadi, sosial və mənəvi tellər qırılır. Marginal yeni sosial 

birliyə daxil olarkən, bu tellər bərpa olunur və sosial-mənəvi əlaqələrin bərpası 

iqtisadi əlaqələrdən geridə qalır. Marginal sənət təcrübəsi XX əsrin sonlarında 

Qərbdə sənətin bəsitləşdirilməsi prosesində son nöqtəni qoymağı ilə maraqlıdır.  

Əgər mədəniyyəti ali dəyərlərə qədər ucalan dəyərlər şkalası ilə ölçsək, 

marginalın ən aşağı nöqtədə sadə instinktlərin və primitiv təsəvvürlərin  
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yerləşdiyi sahədə dayandığını görərik. Marginal səbəb və nəticəni 

fərqləndirmir. O, obrazı bədii özəlliklə qurmaqdan uzaqdır, təəssüratlarını 

seçməkdə və ayırmaqda acizdir. Qərb submədəniyyətlərin yerli mədəniyyətə 

təsirini danmaq olmaz.  

XX əsrin 50-60-cı illərində gənclik submədəniyyətləri tərəfindən bu 

mədəniyyətə etiraz başlanmışdı. Bu üslub digər sivilizasiyanın və ya 

mədəniyyətin romantik və ideal obrazından qaynaqlanır. Qərbin gənclik 

submədəniyyətləri üçün mədəni miflərin yaradılması buddist Şərq, Afrika, 

Şimali Amerika hindularının mədəniyyətindən qaynaqlanırdı. Gənclik 

cəmiyyətin xüsusi sosial və ya demoqrafik qrupu olmaqla yanaşı, onun sosial-

iqtisadi vəziyyəti ilə əlaqəli xüsusi hissəsidir. Bu qruplara aid olan hippilər, 

panklar, reyverlər, ədabazlar qərb nümunələrinin təkrar edilməsinin, 

köçürülməsinin nəticəsidir. Skinhedlər, slenq, skinlər də gənclərdən ibarət 

submədəniyyətdir.  

Hələ 1960-cı illərdə İngiltərədə mətbuatda skinhedlər haqqında ilkin 

məlumatlara rast gəlmək mümkündür. 60-cı illərin skinhedləri, demək olar ki, 

mod-mədəniyyətin məhsulu idilər. Yaxşı yaşamaq istəyən və “Fred Perry”, 

“Ben Sherman”, “Lonsdale” kimi şirkətlərin məhsullarını geyinən gənc 

britaniyalılar modaya “Teddi Boyz” (Teddy Boys) üslubunu gətirdilər. Onların 

ən sevimli əyləncəsi skuterlər (motorollerlər) idi. Teddi Boyslar oyuncaq ayı 

kimi yumşaq deyildilər, əksinə, davakar davranışla fərqlənirdilər: onlar 

motorollerdə şütüyən davakar qruplar yaradır, rokerlərlə (motosikl sürən 

baykerlərlə) dalaşır, mağaza vitrinlərini dağıdır və əhalini qorxuya salırdılar. 

60-cı illərin əvvəllərində rüdizlər (Rudies) peyda oldu. Rüdizlər Yamaykadan 

gəlmiş gənclər idi, onlar az qazanclı işlərdə (mağazalarda, barlarda, limanda, 

fabrikalarda) səhərdən axşama qədər işləyirdilər. Onların öz modası və 

ingilislərin bəyəndiyi musiqi vardı. Həmin müddətdə ilk “hard-modlar” yarandı. 

Qabaqcıl gəncliyin yeni nümayəndələri hər şənbə stadionlara axışaraq, sevimli 

futbol komandasını dəstəkləyirdilər. “Dəstək” çox zaman azarkeşlərin qarşı 

tərəflərinin böyük dava-dalaşı ilə bitirdi. Bu hadisələr əfsanəvi Britaniya “futbol 

zorakılığı” mərhələsinə təkan verdi və sonradan The football hooligans (futbol 

fanatları) hərəkatının yaranmasına gətirib çıxartdı. 70-ci illərin əvvəllərində 

skinhedlər gəncliyin digər submədəni hərəkatları ilə müqayisədə daha böyük 

gücə malik olmağa başladılar. Birinci dalğa skinhedləri böyümüşdülər: onlar 

daha küçələrdə yığışmırdılar, onlar ailə qurub uşaqların tərbiyəsi ilə məşğul 

olur, onların corablarını yuyurdular, amma yenə də öz köklərinə sadiq 

qalırdılar. Pan-rok mühafizəkar və soyuq İngiltərəni partlatdı. Vəhşi, kobud, 

aqressiv pank-rok evdar qadınları, sanballı vətəndaşları qorxudurdu. Lakin fəhlə 

gənclər üçün o, tam uyğun idi və tez bir zamanda pank-rok əsil üsyankar tələbə  
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musiqisi, “kollec musiqisi” oldu. Moda qarışıq üslubdan daha yaxşı geyimə, 

fəhlələrin ala bilmədiyi “göy yaxalıqlara” keçdi. 70-ci illərdə skinhedlərdə hərbi 

geyim üslubu formalaşdı. Digər skinlərə 70-ci illərin “diskosu” təsir etmişdi: 

onlar saçlarını dik qoyur, əcayib şalvarlar və çəkmələr geyinirdilər. “Hardcore 

Skins” İngiltərənin “Punk Skins” müasirlərindən daha güclü və sərt idi. 80-ci 

illərdə aqressivliyinə görə heç kim skinləri sevmirdi, onları avara və xuliqan 

hesab edirdilər. Lakin populyar ingilis şousundakı qalmaqallı müsahibəyə qədər 

onları heç kim irqçi adlandırmırdı. 80-ci illərin ortalarında Avropanı çox ağır 

böhran silkələdi, bu böhranı 70-ci illərdə Amerikanı lərzəyə gətirmiş böhranın 

əks-sədası hesab etmək olardı. Musiqi cəmiyyətdəki ab-havanı, gərginliyi və 

fəaliyyət göstərən siyasətə qarşı etimadsızlığı əks etdirirdi. Müasir dövrdə isə 

skinhed adlanan gənclər ənənəvi skinhedlər, hardkor-skinhedlər, MS skinhedlər 

və R.A.S.H. qruplarına bölünür. Əgər vizual şəkildə başıqırxıqları təsəvvür 

etsək, o, qartalı xatırladacaqdır: sol qanadı (“qırmızılar”, sağ qanadı (WP-

skinlər) və siyasiləşməyən (“klassik”) skinhedlər. Qırmızı skinhed hərəkatı 

müxtəlif siyasi və sosial qrupları təmsil edən müxtəlif təşkilatların qrupudur, 

lakin onları bir ümumi məqsəd birləşdirir – neofaşist hərəkatını məhv etmək. 

Hələ 15 il əvvəl qırmızı skinhedlərin hərəkatını klassik skinhed hərəkatının 

radikal qanadı adlandırmaq olardı. Qırmızı skinhedlərin indiki nümayəndələri 

klassik (ənənəvi) skinhed hərəkatının nümayəndələrini siyasiləşmədiklərinə 

görə tənqid edirlər. SHARP-skinlər – irqçiliyə qarşı olan skinhedlərdir. Onlar 

Amerikada, Nyu-Yorkda 80-ci illərin sonunda yaranmışlar. Onların 

ideologiyası ilə razılaşanlar SCAR, SPAR, RASN, HARP və digər 

hərəkatlardır. İdeologiyası SHARP-skinlərin ideologiyasına yaxın olan çin, 

havay, yapon hərəkatları da mövcuddur. Başıqırxıqlar üçün hər şey (hətta 

yüngül narkotiklər) məqbuldur, onların sırasında kimə istəsən - gey, zənci, 

çinliyə rast gəlmək olar. RASH və ya Redskins, və ya “skinhedlər nasizmə və 

kapital hakimiyyətinə qarşı”. R.A.S.H-ın vətəni də Nyu-Yorkdur, 1993-cü ildə 

ən fəal “şarp” nümayəndələri qrupu köhnə dostlarından ayrılmaq qərarına 

gəldilər. İndi Raş şəbəkəsi Şimali və Cənubi Amerikada, Avropa və Asiyda 

yayılmışdır. RASH sol baxışlara malikdir. Kobud desək, onların milliyyəti 

yoxdur, onlar irqin təmizliyinə qarşıdır və ehtiyacı olana dəstək göstərirlər. 

Hərəkatın adının özü göstərir ki, onlar anarxiyaçıdırlar, hər kəsə azad davranışı 

bəyan edir, insanlara hər hansı təzyiqin edilməsinə qarşı çıxırlar. Rok üslübu da 

submədəniyyət nümayəndələri tərəfindən yaradılan geyim üslubudur. Pank-rok 

musiqi üslubu kimi ötən əsrin 60-cı illərində yaranmağa başladı. Rok-n-rollun, 

xüsusilə “The Beatles”in populyarlığı dalğasında Amerikada sadə, bəlkə də 

keyfiyyətsiz sayılan, lakin “özünün” olan yerli musiqi qrupları yarandı. Bu dövr 

tarixə “qaraj musiqisi” kimi daxil oldu. Məhz 60-cı illərin ikinci yarısında MC-

5, Velvet Under-ground, The Stooges çalmağa başladı. Hippilərdən fərqli  
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olaraq, bu üçlük narkomaniyanı, cinsəl pozuntuları və gəncliyin ümidsizliyini 

əhatə edən məsələləri çox sərt qoyurdu. İqqi Pol ilk olaraq səhnədə 

hoppanmağa, soyunmağa və dərisini qanayana qədər cırmağa başladı. Lakin 

rəsmi olaraq pank-rokun doğum tarixi 6 noyabr 1975-ci ilə təsadüf edir, məhz 

həmin tarixdə Londonda Sex Pistols qrupunun ilk çıxışı baş tutmuşdu. Konsert 

cəmi 10 dəqiqə davam etmişdi, şok olmuş işçilər davam gətirməyib elektrik 

enerjisini kəsdilər. Qara rəng (anarxiyanın rəngi) onların rəngidir. Hippilər sülh, 

azadlıq, sevgi lehinə idilər, panklar isə - total şəkildə hər şeyə qarşı. Pank 

hərəkatında bur neçə əsas istiqamət vardır. Musiqi istiqamətləri nəzərdə tutulur. 

Pank-rok dinamik, sərt gitara musiqisidir. Exploited və Sex Pistols bu janrın 

korifeylərindəndir. Pop-panklar daha yumşaq, mədənilərin həzm edə biləcəyi 

pop-rok formasıdır, pop musiqi ilə əlaqəsi azdır. Sürətli, sərt, siyasi 

nəzakətsizdir, lakin həyat təsdiqləyicidir. Pank-rokun ən radikal və aqressiv 

şaxəsi hamının qəbul etdiyi başıqırxıqların musiqisidir. Onların mətnləri 

siyasiləşmiş, musiqisi sərtdir. 

Tədqiqatçılar qeyd edir ki, gənclər submədəniyyətinin yaranması kütləvi 

mədəniyyətin kommersiyalaşması, özünütəsdiq, özünüidentikləşdirmə, sosial 

rolların təkmilləşdirilməsi, gənclik yaşı üçün tipik olan dəyərlərin təkrar 

qiymətləndirilməsi, simvollar, dil, dəyərlər, davranış normaları, maraqlar, 

folklor və s. kimi atributların mövcudluğu ilə bağlıdır. Bəzən 

submədəniyyətlərin dominant mədəniyyətin norma və prinsiplərini rədd etdiyi 

üçün arada gərginlik meydana gəlir. Dominant qrup submədəniyyətləri deviant 

mədəniyyət, dominant norma və dəyərlərdən yayınmış qruplar adlandırır. 

Məsələn, narkomanlar, homoseksual və cinayətkar qrupların 

submədəniyyətlərini göstərmək olar. “Homoseksual meylli şəxsiyyət bu 

meylliyə imkan vennəyə də bilər, belə ki, gedonistik qazancların mənəvi dəyəri 

həddən ziyadə yüksək olur, yaxud cynicinsli seksual əlaqələr ictimai rəydə 

“pis” hesab olunur, həmçinin də o, kişilik ləyaqətinin inkar edilməsi deməkdir” 

[8, s. 528].  

Hakerlər hələ də formalaşan gənclik submədəniyyətidir. Onların sayı hələ 

çox deyil, hərçənd sayı təyin etmək asan olmur, çünki onlar kompüter ilə virtual 

əlaqə yaradırlar. Bu qruplar özlərini deviant hesab etmir, onlar dominant 

mədəniyyətdən kənarda mövcuddur.  

Nəticə 

Deviant davranış konformizmə nisbətdə gərginliyə səbəb olur və daha çox 

risk ilə bağlıdır. Fərdin qarşısında isə konformizm və ya deviasiya alternativ 

kimi dayanır. Nəyi seçməyi insan öz əxlaq kriteriyalarına uyğun olaraq həll 

edir. Fərdin davranışı ətrafdakıların ümidlərinə uyğun olmaya bilər. Həmçinin 

ətraf mühit heç də həmişə fərdin ümidləri ilə üst-üstə düşmür. Nəticə etibarilə  
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şəxsiyyətin psixoloji vəziyyəti kimi gərginlik əmələ gəlir ki, bu gərginlik digər 

insanlara münasibətdə özünü biruzə verir. “Hərəkət nəzəriyyəsinin və struktur-

funksional məktəbin yaradıcısı Tolkolt Parsons anomiyanı həm də deviant 

motivasiyaların yaranmasını ümidlərin yerinə yetirilməməsi ilə izah edirdi” [12, 

s. 88]. 

Yad mədəniyyət qəbuledilməz cəhətlərdən təmizlənərək 

özününküləşdirilərək mədəni fenomenləri zənginləşdirir. Biz bilməliyik ki, 

deviant davranışın daşıcısı başqaları ilə yanaşı, ilk növbədə özünə əziyyət verir. 

Marginallara qarşı kin və nifrət, aqressiya və kinayəli münasibət isə 

irrasionallığa aparan mövqedir. “İnsan özündə təbii eqoizmi və altruizmi şüurlu 

surətdə birləşdirməyi bacarmalıdır. Çünki ifrat eqoizm, başqalarının 

tələbatlarına etinasızlıq göstərərək, daxili, ruhi sakitliyin yoxluğu ilə nəticələnir 

ki, bu da uğur üçün çox yüksək qiymət olur. Başqasına qarşı özünə olduğu kimi 

münasibət göstərmə, ətrafdakıların uğurunu anlama və həqiqi maraqlılıq, 

insanlara ehtiyacında olduğunu verməyə can atmaq, onlar tərəfindən inam və 

xeyirxahlıq doğurur, bizə kömək etmək, bizimlə dostluq və əməkdaşlıq etmək 

arzusuna səbəb olur” [4, s. 555]. İnsanların həyat təcrübəsi təsdiq etməyə imkan 

verir ki, onlar öz ətraflarında həm maddi dünya, həm də müəyyən milli və 

mədəni cəmiyyətlər üçün səciyyəvi olan ənənələrlə, normalarla tənzimlənən 

sosial davranış sistemini əks etdirən insan münasibətlərinin dünyasını 

yaradırlar. İnsanlar arasında ünsiyyət məhz insanlığa məxsus vacib bir 

əlamətdir. 

Mədəniyyətlərində və ya dində fundamental ənənələri hesabına öz 

birliyini qoruyub saxlamış ənənəvi cəmiyyətlərə nisbətən bütün müasir millətlər 

mədəni, dini və siyasi münasibətlərdə daha plüralistdir. Başqalarının ləyaqətini, 

hüquq və azadlıqlarını tanımaq istəməyən şəxsin özü öz ləyaqətinin, öz hüquq 

və azadlıqlarının tanınmasını tələb edə bilməz. Bizim özümüzdən inancları, 

düşüncəsi, vərdişləri ilə fərqlənən insanlara münasibətdə dözüm, tolerantlıq onu 

anlamağa sövq edir ki, həqiqət heç də sadə, birmənalı deyil, o, çoxcəhətlidir və 

bizim öz fikrimizdən fərqli olan xeyli hadisələr vardır ki, onları anlama və 

qavrama prizmasından bizə həqiqi görünənlər əslində yanlış ola bilər. Bu zaman 

minimal mənəvi-əxlaqi standartlar, prinsiplər qorunmalıdır, şüurlu insan heç bir 

şəraitdə onları pozmamalıdır, çünki bu prinsiplərin toxunulmazlığı tərəfdaşa 

hörmət, onun hüquq və azadlıqlarını tanımaq deməkdir. Bu, onun şəxsiyyətinin 

minimal təhlükəsizlik səviyyəsinin zəmanəti hesab olunur. 

Müasir cəmiyyətdə tolerantlıq insanlar, xalqlar və ölkələr arasında 

qarşılıqlı əlaqələrin şüurlu şəkildə formalaşdırılan modeli olmalıdır. Odur ki, 

biz uşaqlarda, gənc nəsildə tolerantlığı, yəni bəşəriyyətin vahidliyinin, hamının 

bir nəfərdən və bir nəfərin hamıdan qarşılıqlı asılılığın qavranmasını, başqasının 

hüquqlarının qorunması və özünün də fərqlənməsi kimi tərbiyə etməliyik.  
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Tolerantlıq anlayışı ailə mühitinə daxil olduqda, biz bu tərbiyənin 

nəticələrini görəcəyik. Tolerantlığın şəxsiyyətin ruhi-mənəvi keyfiyyəti kimi 

təhlili onun əsas tərkib hissələrini ayırmağa imkan verir: dözümlülük, 

mərhəmət, həssaslıq, şəxsiyyətə maraq və s. Tolerantlıq münasibətlərinin 

əsasları yeniyetmə dövründə qoyulur, ailənin və ailə tərbiyəsinin tolerant 

şəxsiyyətin formalaşmasında rolu böyükdür. Dözümlülük və etimad mövqeyi 

gələcək nəsillərin müharibəni deyil, sülhü, bəşəriyyətin münaqişələrsiz 

inkişafının seçilməsinin təməlidir. Ailədə tolerantlıq ruhunun möhkəmlənməsi, 

tolerantlığa cəmiyyətin ən mühüm dəyəri kimi yanaşmanın formalaşması Yer 

kürəsində sülh mədəniyyətinin inkişafına ailə tərbiyəsinin əhəmiyyətli 

töhfəsidir. 
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Мультикультурные ценности в условиях глобализации образования 

Qloballaşma şəraitində təhsildə multikultural dəyərlər 

Multicultural values in the conditions of education globalization 

 

 Резюме: Статья посвящена рассмотрению влияния процесса 

глобализации образования и вхождения Азербайджана в мировое и 

европейское образовательное пространство на осуществление функции 

воспроизводства национальных культурно-исторических и духовных 

ценностей. По мнению автора, в ближайшем будущем будет сокращаться 

роль института образования в воспроизводстве национальной культурной 

идентичности в связи с включением азербайджанской системы 

образования в глобальное образовательное пространство. 

Ключевые слова: глобализация, система образования, 

модернизация, ценности национальной культуры, воспитание. 

 

Xülasə: Məqalə təhsildə qloballaşma prosesinin təsirinin 

araşdırılmasına və Azərbaycanın milli mədəni, tarixi və mənəvi dəyərlərin 

bərpası funksiyasının həyata keçirilməsi üçün dünya və avropa təhsil məkanına 

daxil olmasına həsr edilmişdir. Müəllifin fikrincə, yaxın gələcəkdə milli mədəni 

identikliyin bərpası zamanı Azərbaycan təhsil sisteminin qlobal təhsil məkanına 

daxil olması ilə təhsil institutunun rolu azalacaq. 

Açar sözlər: qloballaşma, təhsil sistemi, modernləşmə, milli 

mədəniyyət dəyərləri, tərbiyə. 

 

Abstract: The article considers impact of education globalization and 

Azerbaijan’s affiliation with global and European educational environment on 

keeping and reproduction of national cultural, historic and spiritual values. 

According to the author, in the near future the role of educational institution in 

national cultural identity reproduction will decline due to the affiliation of 

Azerbaijan educational system with the global educational environment. 

Keywords: globalization, educational system, modernization, national 

culture values, education. 
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    Мультикультурные ценности в условиях глобализации образования 

 

Современный мир уже немыслим без тех изменений, которые 

принесли с собой в конце XX в. глобализационные процессы. 

Стремительное развитие экономической глобализации отражает основные 

тенденции и реалии экономики и социальной жизни, такие как 

существенное уплотнение рынка, обострение конкуренции 

производителей и вынужденная борьба за доступ к ограниченным видам 

ресурсов. Исследователи выделяют две неразрывно связанные стороны 

глобализационного процесса: экономическую глобализацию, 

включающую развитие процессов экономической систематизации 

транснациональных связей и отношений, и культурную глобализацию, 

под которой понимается формирование унифицированной глобальной 

культуры сознания, лишенной или почти лишенной локального - 

национального, этнического, конфессионального - своеобразия. Вызовы и 

угрозы глобализации естественным образом затрагивают национальные 

системы образования, стимулируя их соответствующую трансформацию. 

Глобализация является сложным и многомерным явлением, 

противоречивым феноменом, который предстал перед человечеством в 

последние десятилетия. Глобализация выступает признаком 

формирования единого всепланетного человечества. Процесс этот 

вызывает мучительные метаморфозы и кризис многих традиционных 

культурных, социальных, хозяйственных систем. 

Ключевыми характеристиками процесса глобализации: мировая 

капиталистическая экономика; планетарная сеть национальных 

государств; практика общепланетарной коммуникаций; 

транснациональное распространение современных технологий; 

международное разделение труда, "мировой военный порядок". 

Современный глобализационный процесс является ускорением 

тенденций, характерных для классических времен, главный признак 

которых проявляется в неотвратимом устремлении малых государств к 

объединению. Эти государства сначала создают торговые объединения, 

затем - политические, а со временем и культурные. Такие объединения 

строятся в связи с тем, что государствам по тем или иным причинам 

выгоднее объединяться, чем существовать порознь. Глобализация 

описывает ускорение интеграции наций в мировую систему в связи с 

развитием современных транспортных средств и экономических связей, 

благодаря воздействию на людей средств массовой информации. Она 

способствует распространению культурных контактов между народами и 

миграции людей. 
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Культурная глобализация образования является неравномерным, 

противоречивым и сложным явлением. Глобализация образования ведет к 

качественно иному образованию - «космополитического» университета, 

построенного на культурных ценностях западного мира. Поэтому 

воспользоваться преимуществами этого процесса смогут только страны 

евроатлантической цивилизации с определенным набором 

социокультурных характеристик. Для стран, которые не вписываются в 

эту модель, культурная глобализация школ будет иметь, вероятно, 

следующие последствия: популяризация глобальных мультикультурных 

ценностей, усиление мирового доминирования евроатлантической 

культуры, появление иностранных образовательных провайдеров на 

территориях национальных государств, потеря национального 

культурного идентичности. 

Однако отношение к глобализации не является однозначным. 

Некоторые страны пытаются решать продиктованы глобализацией 

проблемы из-за ослабления определенных ее воздействий, например, 

предотвращая разрушение важных элементов общественной жизни, либо 

через облегчение перехода к большему объединения, некоторые же 

пытаются просто от нее отстраниться, защититься и, в конечном счете, 

проигрывают. Однако недопущения на свою "территорию" других 

культурных традиций приводит к консервированию существующего и 

задержки в развитии данной культуры, на преодоление которого требуется 

много усилий и времени. 

Чем больше процессы глобализации проникают в национальные 

культуры, тем сильнее народы стремятся защитить свои внутренние 

компоненты, такие как язык, религия, традиции, культура. То есть в эпоху 

глобальных переустройств наиболее остро стоят проблемы национальной 

идентичности, которые непосредственно связаны со стремлением народов 

к самоопределению и самобытности в современном мире, с желанием 

отстоять и сохранить свою идентичность. Ведь нередко происходящие 

процессы глобализации, вторгаясь в складывающиеся веками уклады 

национальных культур, влекут за собой межрелигиозную, 

межнациональную напряженность, которая порой выливается в 

конфликты, приносящие множество невинных человеческих жертв. К 

сожалению, в настоящее время сепаратистские идеи и межнациональные 

конфликты стали одной из главных проблем современного мира.  

Стратегически образование все больше выступает как фактор роста 

конкурентоспособности национальной экономики и устойчивого развития 

последней. В современном мире, в котором все более доминирует логика  
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постиндустриализма, состояние системы образования является 

решающим, что общепризнано мировым сообществом и становится все 

яснее лидерам и элитам национальных государств. 

Модернизационное развитие образования является основой и 

необходимым условием модернизации, определяющим фактором 

преодоления ею затянувшейся стадии «догоняющего развития». 

Образование в современном мире - это ключевое условие экономического 

роста, краеугольный камень социального и экономического 

благосостояния страны, стратегический ресурс устойчивого и 

динамичного развития нации. Однако в конкретно-историческом 

контексте дело обстоит значительно сложнее. Системе образования, 

прежде чем стать субъектом модернизации страны, неизбежно предстоит 

самой стать объектом глубокой и всесторонней модернизации, которая в 

принципе неосуществима только его, образования, внутренними 

усилиями, без активного участия общества и государства [1]. 

Тенденция глобализации образования находит проявление в 

стремлении к формированию единого образовательного пространства с 

общностью основных подходов и критериев. Однако неолиберальные 

подходы, будучи теоретической и идеологической базой глобализации, 

требуют рассматривать национальные системы образования, прежде 

всего, как элемент рынка и объект рыночной регуляции. С одной стороны, 

такой подход способствует росту открытости системы образования для 

среднеобеспеченных в европейском понимании семей, а также ее 

адаптации к динамике глобального и европейского рынков труда. 

Коммерциализация образования означает также придание конкурентного 

характера его деятельности, что может положительно сказываться на 

качестве обучения. Однако в условиях, где уровень жизни подавляющего 

большинства населения остается достаточно низким и доходы многих 

семей не превышают прожиточного минимума, коммерциализация и 

приватизация образования, сокращение его финансирования из 

государственного бюджета ведут к сужению реальных возможностей в 

этой области для выходцев не только из маргинализированных слоев, но и 

из базового слоя. Значительная доля молодого населения оказалась 

исключенной из сферы воспитательного воздействия образовательных 

структур [2, с. 372]. 

Негативное влияние идеологии глобализации проявляется в 

деструктивных изменениях направленности и качества воспитательного 

процесса. Рыночный менталитет, пронизывая всю систему образования, 

вызывает масштабную перестройку ценностных ориентаций и мотиваций  
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деятельности как преподавателей, так и студентов. Исключение из 

образовательного процесса воспитательной составляющей и 

сосредоточение его на узкопрофессиональных целях способствует 

переориентации сознания обучающихся на удовлетворение утилитарных 

потребностей, потребительские ценности и запросы. Формируется культ 

материального благополучия, складываются установки на обязательную 

связь профессионального труда с обогащением и коммерческим успехом. 

Но, как показал еще Г. Маркузе, потребительские ценности, превращаясь 

в базу социальной интеграции, производят эффект замыкания культурного 

пространства, утраты им духовного измерения, в результате чего 

складывается тип «одномерного человека». 

Как подчеркивает С.М. Миронов, идеал, к которому должно 

стремиться образование, с точки зрения общенациональных интересов (в 

порядке приоритетности) и интересов национальной безопасности - это 

духовно-нравственный человек, патриот, гражданин, классный 

специалист. Отвечает ли формирующаяся сейчас система образования 

такому идеалу - большой вопрос. Согласно А. Запесоцкому [3], 

игнорирование духовных оснований национальной культуры представляет 

серьезную опасность, поскольку ослабление духовного потенциала 

общества ведет к утрате им способности сохранять свои жизненно важные 

параметры. Речь идет о нормальной реализации процесса 

социокультурного воспроизводства, передачи молодым поколениям 

базовых социальных ценностей и идеалов. 

Внедрение в образовательное пространство представлений о 

потребительском обществе как наиболее человечном типе социальной 

организации подрывает вековые традиции национальной духовности, 

которые заключались как раз в противоположном: в стремлении воспитать 

в обучающихся способность к бескорыстному служению общему благу. 

Духовный контекст профессионализации образования, напротив, 

ориентирует на цели и ценности индивидуального выживания, в качестве 

наиболее важных и значимых заставляя рассматривать умения и навыки, 

дающие возможность адаптироваться к условиям возрастающей 

конкуренции, а также предприимчивость и лидерские качества. 

Согласно К.Д. Ушинскому, характер и направленность 

общественного воспитания являются «продуктом длительного 

исторического развития нации, которое нельзя заимствовать у других 

народов» [4, т. 1]. Роль прошлого культурного опыта и инерции 

культурных процессов нельзя преуменьшать. Как подчеркивает Б. 

Гершунский [5, с. 127], в общественном менталитете и менталитете  
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социума, применительно к данному поколению, всегда существуют те 

элементы, которые продуцированы прошлыми поколениями людей. При 

этом индивидуальный менталитет ныне живущих людей далеко не всегда 

отражает приоритеты ментальности лишь синхронно существующего с 

этими конкретными людьми общества. Поэтому вторжение 

инокультурных воспитательных моделей представляет серьезную 

опасность с точки зрения эффективности социокультурного 

воспроизводства. 

Нам представляется аргументированной и взвешенной точка 

зрения А.С. Запесоцкого [6], согласно которой игнорирование духовных 

оснований национальной культуры ведет к утрате обществом способности 

сохранять свои жизненно важные параметры. Так, переориентация 

воспитательной деятельности на идеалы индивидуализма и 

самодостаточности, на основе которых в свое время сложился трудовой и 

профессиональный этос западной цивилизации. Согласно результатам 

опросов, у молодежи наблюдается снижение ранга трудовых ценностей, а 

также патриотизма, гуманизма, справедливости. Инаковость 

отечественной системы образования воспринимается молодежью как ее 

отсталость, что способствует падению престижа и снижению ценности 

учебы вообще. Согласно данным, приведенным А. Гежа [7], 24 % 

опрошенных молодых людей хотят во что бы то ни стало обучаться за 

границей, считая систему образования неэффективной, не отвечающей 

современным требованиям. Таким образом, позитивно настроенная на 

участие в глобальном образовательном процессе молодежь не готова к 

осуществлению своих жизненных стратегий. Такое расхождение вызывает 

состояние неудовлетворенности, когда молодой человек критически 

оценивает состояние системы образования, но становится сторонним 

наблюдателем, ссылаясь на невозможность в азербайджнских условиях 

реализовать собственные жизненные амбиции. 

В то же время безальтернативность глобализационных процессов и 

процесса европеизации для азербайджанской системы образования 

представляется очевидной. Неизбежное включение в мировое разделение 

труда окажется в таком случае превращением в часть «глобальной 

периферии» со всеми негативными последствиями для нации: потерей 

экономического суверенитета, культурной и политической эксклюзией, 

духовной деградацией. 

С развитием процессов глобализации часто связывают такие 

понятия, как «американизация», «макдональдизация». По мнению Дж. 

Ритцера [8, с. 499], на более общем уровне понятие «американизация»  
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отражает рост влияния Америки и присущих ее культуре норм, ценностей, 

структур и институтов. Макдональдизация - это универсальная тенденция 

организации производства и управления, предполагающая рост 

эффективности, предсказуемости, унификации, акцент не столько на 

качестве, сколько на количестве продукции и услуг. Распространение этой 

тенденции на все сферы социальной жизнедеятельности и культуры 

формирует определенный унифицированный, лишенный национальных 

черт тип ментальности, связанный, как правило, со специфическим 

сленгом на базе «американского английского» языка. Этот современный 

тип ментальности представляет собой продукт глобализации культуры и 

воспринимается преимущественно молодежью, наиболее подверженной 

влиянию как позитивных, так и негативных сторон глобализации. 

Результатом такого влияния становится формирование у молодых людей, 

прежде всего студентов, космополитического мировоззрения, делающего 

их, скорее, «гражданами мира», чем собственной страны. Этому 

объективно способствует расширение международных связей в рамках 

образования, развитие программ международного обмена студентами и 

заграничных стажировок, в условиях экономической и технико-

технологической отсталости, слабости материальной базы 

азербайджанской системы образования создающее серьезный риск роста 

«утечки мозгов». В эпоху повышенных требований к качеству 

человеческого потенциала, превращения его в решающий фактор 

национального развития угроза утраты наиболее талантливой и 

образованной части кадров очень чувствительна для национальной 

безопасности. Эта угроза имеет объективную почву и проистекает из 

растущего противоречия между вызовами глобализации и потребности в 

максимальной открытости системы образования, с одной стороны, и 

необходимости культурного и духовного самосохранения нации - с 

другой. В результате институциональных и культурных новаций, 

связанных с глобализацией азербайджанской системы образования, 

значительно ограничиваются возможности воспроизводства 

национального культурного мира, сохранения и межгенерационной 

трансляции в полном объеме национальной идентичности 

азербайджанцев. Отсюда вытекает уязвимость азербайджанского 

общества для культурных и духовных угроз, которые кроются в 

распространении и некритическом воспроизведении образцов глобальной 

массовой культуры, которое способствует падению интереса к 

национальной высокой культуре и утрате самой способности к ее 

понимающему восприятию; в развитии ощущения национальной  
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культурной и интеллектуальной неполноценности, психологическом 

обесценивании научных и культурных достижений своего народа. 

Единственным продуктивным вариантом разрешения этого 

противоречия нам представляется продолжение шагов по модернизации 

азербайджанской системы образования и коррекции сложившихся 

представлений и подходов с учетом национально-культурной специфики, 

традиций отечественного образования и воспитания, необходимости 

укрепления патриотических ценностей и возрождения интереса молодого 

поколения к азербайджанской истории, культуре и духовности. Духовные 

ценности должны снова стать центральным ориентиром воспитательного 

процесса при сохранении значимости профессиональных начал и 

ценностей. Лишь при таком условии полученные профессиональные 

знания и операциональные навыки, накладываясь на позитивный, 

созидательный духовный контекст, станут работать на повышение 

реального международного политического и экономического статуса. 

            Итак, развитие глобализационных тенденций в сфере образования 

наряду с объективной необходимостью повышения 

конкурентоспособности экономики и человеческого потенциала 

безальтернативно требуют модернизации парадигмы, содержания, 

экономической и институциональной организации азербайджанского 

образования в направлении соответствия мировым и европейским 

стандартам. Однако акцент на активное включение образования в 

рыночные отношения в современных условиях означает его агрессивную 

коммерциализацию и прагматизацию при фактическом устранении 

государства от финансирования образовательных структур и 

формирования социального заказа в сфере образования и воспитания. 

Кроме того, глобализация образования ориентирует его на 

воспроизводство унифицированных моделей глобальной культуры и 

дальнейшую дистанцированность от духовных ценностей национальной 

культуры, что таит угрозу не только утраты уникальных образовательных 

технологий национальной культуры, но и сужения роли системы 

образования в процессе воспроизводства азербайджанской культурной 

идентичности. Реализация этих позиций позволяет прогнозировать 

ускорение дальнейшей дезинтеграции и дестабилизации общества. 

Однако в создавшейся ситуации, когда мультикультурное 

образование остается «мифом» для ряда стран, вопросы о нахождении 

единого технологического педагогического инструментария с учетом 

тенденций современной науки и в соответствии с анализом ценностей 

каждого социума кажутся первостепенными. Это и должно вызвать  
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интерес стран к кооперированию для реализации поставленной цели, 
которой является разработка систем мультикультурного 
образования.  
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