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Sosial sahələrə qoyulan investisiya proyektlərinin
qiymətləndirmə formaları və üsulları (səhiyyə sektorunun

timsalında)

Evaluation forms and methods of investment
projects in social fields (in case of health sector)

Формы и методы оценки инвестиционных проектов,
вложенных в социальные сферы (на примере сектора

здравоохранения)

Xülasə: Ümumiyyətlə qeyd etmək tam yerinə düşərdi ki,
dünya iqtisadi sistemində baş verən bir neçə pozitiv tendensiyalar
özünü qeyri-neft sektorunun inkişafında göstərməkdədir. Dünya
ölkələrinin statistik  təhlillərinə diqqət etsək, son zamanlar səhiyyə
sektoruna qoyulmuş investisiyaların həcmi 2016-cı illə müqa-
yisədə 12,6 % artmışdır. Belə ki, səhiyyəyə düşən xərcləmələrə
görə, ABŞ, Hollandiya, İsveçrə, Almaniya, Fransa ilk yerləri tutur.

Səhiyyənin inkişafındakı irəliləyişləri, yalnız iqtisadi təhlil
zamanı deyil, eyni zamanda turizm təhlilləri apararkən də görmək
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olar. Belə ki, əgər 2010-cu ildə səyahət edən turistlərin cəmi 8,7%-
i müalicə məqsədli turları seçirdisə, hal-hazırda dünya ölkələrinin
turist dövriyyəsində turistlərin 28,5 %-i müalicə məqsədi ilə səya-
hət edirlər. Bu nöqteyi-nəzərdən bu mövzunu təhlil etmək və nəti-
cələri analiz etmək əhəmiyyətlidir. Səhiyyə sektoruna qoyulmuş
investisiyalar həm də əhalinin məşğulluq səviyyəsinin inkişaf et-
dirilməsi və turistlərin ölkəyə cəlb olunmasına əsas olacaqdır.

Açar sözlər: səhiyyə sektoru, layihənin idarəedilməsi,
investisiya məbləği, layihənin qiymətləndirilməsi.

Abstract: Generally speaking, it would be quite right to note
that several positive trends in the world economic system show
themselves  in  the  development  of  the  non-oil  sector.  If  we  pay
attention to the statistical analysis of the world countries, the
volume of investments into the health sector has recently increased
by 12.6% compared to 2016. Thus, the USA, the Netherlands,
Switzerland, Germany and France occupy the first place according
to health sector expenditures. The progress in the health sector can
be seen not only during economic analysis, but also while
conducting  tourism  analysis.  So,  if  only  8.7%  of  tourists  chose
treatment tours in 2010, currently, 28.5% of tourists travel with
treatment purpose. From this point of view, it is important to
analyze this topic and the results. Investments in the health sector
will be also basis for improving the employment level of the
population and attracting tourists to the country.

Key words: health sector, project management, the amount
of investment, project evaluation.

Резюме: Следует отметить, что некоторые позитивные
тенденции в мировой экономической системе проявляются и в
развитии ненефтяного сектора. Если обратим внимание на
статистический анализ стран мира, заметим, что объем инвес-
тиций, вложенных в сектор здравоохранения, в последнее
время увеличился на 12,6% по сравнению с 2016 годом. США,
Нидерланды, Швейцария, Германия и Франция занимают
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первые места по доле расходов на здравоохранение. Прогресс
в развитии здравоохранения можно наблюдать не только в
процессе экономического анализа, но и в проведении анализа
туризма. Если в 2010-ом году 8,7% туристов выбирали лечеб-
ные туры, то в настоящее время их количество составляет
28,5%. С этой точки зрения, важно проанализировать данную
проблему и ее результаты. Инвестиции, вложенные в систему
здравоохранения станут основой для развития уровня
занятости населения и привлечения туристов в страну.

Ключевые слова: сектор здравоохранения, управление
проектами, сумма инвестиций, оценка проекта.

Səhiyyə sektorunda investisiya layihələri milli və beynəlxalq
səhiyyə islahatları ilə birlikdə davamlı artır. İnkişaf etmiş və
inkişaf etməkdə olan ölkələrin səhiyyə sistemləri davamlı bir
transformasiya və reforma prosesindən keçməkdədir. Səhiyyə
sistemi və səhiyyə sektorunun yenidən təşkili və inkişaf etdirilməsi
nöqtəsində səhiyyə investisiyaları və səhiyyə layihələri hər zaman
əhəmiyyət daşımışdır. Səhiyyə investisiyası və layihəsi deyildiyi
zaman başda xəstəxanalar olmaqla səhiyyə qurumlarında satın
alınan böyük və kiçik miqyaslı texnologiyadan, bina baxım və
təmir investisiyalarına və səhiyyə müəssisələri üçün bina inves-
tisiyalarına, şəhər xəstəxana kompleksləri kimi böyük miqyaslı
səhiyyə layihələrinə qədər uzanan geniş bir sahə ağla gəlməlidir.
Layihələr bir müəssisədə, təşkilatda strategiyaların dizaynı və
həyata keçirilməsində olduqca vacibdir. Layihələr təşkilati proses,
xidmətlər və məhsullar üçün təşkilati mərkəzləşməni təmin edir.
Layihənin idarə edilməsindəki uğursuzluqlar təşkilatın strateji
idarəçiliyinə mənfi təsir edəcək. Uğur qazanmış layihələr strateji
ehtiyaclara əsasən hazırlanır [7. s.65-73]. Hal-hazırda böyük
müəssisələr, kiçik və orta boy müəssisələr, hökumətlər, qeyri-
hökumət təşkilatları müvəffəqiyyət qazana bilmələri üçün müasir
layihə idarəçiliyi və layihə idarəetmə texnikalarından istifadə
etmək məcburiyyətindədirlər. İş dünyasında fərdlər yaxşı bir



Sosial sahələrə qoyulan investisiya proyektlərinin qiymətləndirmə

11

layihə meneceri olmaq və yaxşı bir layihə komandasında yer
almalarının rəqabət dünyasında çox əhəmiyyətli olduğunun
fərqindədirlər. Layihə idarəetmə anlayış və texnikalarını anlamaq
hər bir işçinin layihə üzrə fəaliyyətini inkişaf etdirməyə və layihə-
lərə qatılmalarına kömək edəcək.  Layihələr fərqli formalarda olur.
Ənənəvi böyük layihələrə mühəndislik sənayelərində rast gəlinir.
Məsələn inşaat, hava yolları və kosmos, mülki işlər, gəmi istehsalı,
nəqliyyat, təbii resursların yer üzünə çıxarılması və enerji
sahələrində çox böyük layihələr mövcuddur. Bu layihələr yüksək
xərc, böyük işçi qüvvəsi və personal, uzun müddət, qanuni təd-
birlər, təhlükəsizlik, səhiyyə və ətraf mühitə olan təsirlərin ətraflı
analizini, bir çox qurum və təşkilatlar ilə əməkdaşlığı tələb edir.
Ümumiyyətlə iş dünyasında layihələr əksəriyyətdə mühəndislik və
inşaat sahələrində olmaqla yanaşı, yeni müəssisələrin inşa edil-
məsi, mövcud müəssisələrin təmiri, yeni istehsalat prosesslərinin
yaranması, yeni məhsul və ya xidmət yaratmaq, yeni tədarük
sistemlərini inkişaf etdirmək və tətbiq etmək, yeni texnologiyaları
və kompyuter sistemlərini inkişaf etdirmək, təhsil proqramlarının
inkişaf etdirmək kimi məqsədlərlə hazırlanır. Bundan əlavə,
layihələr iş dünyası xaricində sosial mühitdə də ola bilər və ictimai
məqsədlər ön plana alınaraq bir çox layihələr hazırlana bilər.

Müəssisələr layihə rəhbərliyində hazırlayacaqları layihələrin
məqsədlərini, xərclərini, layihənin tamamlanma müddətlərini,
layihələr üçün lazımi maliyyə mənbələri, layihənin sonunda
layihələrin iqtisadi və maliyyə gəlirlərini, layihələr investisiyaya
çevrilmədən əvvəl mümkün qədər reallığa yaxın olaraq müəyən
etmək məcburiyyətindədirlər. Nəticədə müəssisələr layihələr ara-
sında üstünlük vermək və seçim etmək məcburiyyətində qalırlar.
Digər tərəfdən layihələrin maliyyə xərcləri, gətirəcəkləri gəlir və
yaratdığı əlavə dəyərlər mütləq analiz edilməlidir. Layihə əvvəlcə
fikir olaraq hazırlanır. Digər sektorlarda olduğu kimi səhiyyə
sahəsində də layihələr əvvəlcə səhiyyə ehtiyacları əsas alınaraq
ölkə və ya rayon səhiyyə prioritetlərini əhatə etməlidir. Səhiyyə
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sektoruna yatırılacaq investisiyalar və ya bu sahədə hazırlanacaq
layihələr hər zaman prioritet olmalıdır. Fikir halına gələn layihənin
və ya layihələrin prosesə çevrilməsi,  yəni layihə prosesinin
yaradılması zəruridir. Layihənin idarəetmə müddətinin xülasəsi 4D
modelinə görə aşağıdakı kimi verilə bilər. Bu model səhiyyə
investisya layihələrinin idarə edilməsi baxımından da qiymətlən-
dirilə bilər [10].

1. Layihəni təsvir et (Define it)
- səhmdarlar, strategiya və müvəffəqiyyət,
- layihənin başlanğıc mərhələsi.
2. Layihəni dizayn et (Design it)
- vaxtın planlaşdırılması,
- vaxtın planlaşdırılması yenidən düşünülməsi,
- səhmdarlar və keyfiyyət,
- risk və fürsətlər xərci.
3. Layihəni hazırla (do it)
- layihə təşkili: strukturlar və komandalar,
- layihələrdə liderlik və idarəetmə,
- nəzarət,
- təminat zənciri problemləri,
- problemi həll etmə və qərar vermə.
4. Layihəni inkişaf etdir (Develop it)
- layihənin tamamlanması və qiymətləndirilməsi,
- layihənin tətbiqini irəlilətmə.
Avropa  İnvestisiya Bankı bütün səhiyyə layihələri üçün

uyğun olan 3 mərhələli bir iqtisadi qiymətləndirmə modeli təklif
edir. Birinci mərhələ, investisiyanın rasionallıq və tərkib analizidir.
İkinci mərhələ alternativ ya da alternativləri ilə birlikdə layihələrin
iqtisadi analizidir. Üçüncü mərhələ isə, layihənin tətbiqi və
tətbiqindən sonra fəaliyyətinin qiymətləndirilməsidir.

Səhiyyə qurumlarında investisiya layihələrinin qərar mər-
hələləri, mövcud vəziyyət, həcm və xərc hədəflərinin müəyyənləş-
dirilməsi; investisiya büdcəsinin planlaşdırılması; investisyanın
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geri qayıtmasının müəyənləşdirilməsi və layihə xərclərinin müəy-
yən edilməsi şəklində dörd mərhələ açıqlanır. Bu mərhələlərin hər
birində səhiyyə və maliyyə menecerləri ciddi qərarlar qəbul
etməlidirlər. Bir çox səhiyyə təşkilatları, investisiyadan əldə edilən
gəlir nəzərə alınmaqla, investisiya layihəsi üzrə qərar qəbul edilər-
kən aşağıdakı mərhələlər üzrə öz fəaliyyət mexanizmini formalaş-
dırır. Təcrübədə bu mərhələlər investisiyanın ölçüsü və xüsusiy-
yətinə görə fərqlənir [4].  İnvestisiyadan əldə edilən gəlirlərin
müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar fərqli yanaşmalar mövcuddur. Bu
məqsədlə bir sıra təşkilatlar investisiyadan əldə edilən gəlirin
nisbəti (ROI) analizindən istifadə edərkən, bəziləri isə nağd pul
vəsaitlərinin hərəkəti və digər maliyyə analizlərdən (daxili fayda-
lılıq həddi, diskont edilmiş qaytarılma müddəti, maya dəyəri
səmərəlilik həddi, gəlirlilik indeksləri və s.) istifadə edirlər.
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İnvestisiya layihələri maliyyə və iqtisadi səmərəlilik baxı-
mından araşdırılır və qiymətləndirilir. Sağlamlıq sektorunda
layihələrin səmərəliliyinin təhlili zamanı,  onun maya dəyəri, pul
vəsaitlərinin hərəkəti, o cümlədən xalis pul vəsaitlərinin mədaxili
və gəlirlilik imkanı diqqətə alınmalıdır. Bu görə də, layihələrin sə-
mərəlilik analizində sərmayənin qaytarılma müddəti, diskont edil-
miş qaytarılma müddəti, xalis cari dəyər metodu, daxili məhsul-
darlıq nisbəti, maya dəyərinin səmərəlilik nisbəti kimi metodlardan
istifadə edilməkdədir. Səhiyyə sahəsindəki layihələrinin maliyyə
analizində onların maliyyə resursları, cəmi investisiya xərcləri,
davamlılığı və layihənin milli iqtisadiyyata təsiri təhlil edilməlidir.
Maliyyə analizdə gələcəkdəki xalis valyuta daxilolmaları və nağd
pul vəsaitlərinin axınının cari dəyərlərə nisbəti nəzərə alınmalıdır.
Bu nöqtədə diskont dərəcəsi istifadə edilir. Avropa Komissiyası
səhiyyə sektorundakı layihələr də aid olmaqla, diskont dərəcəsinin
5 % olaraq istifadə edilməsini təklif etməkdədir . Layihələrin
iqtisadi dəyəri qiymətləndirilərkən maya dəyəri, səmərəliliyi, əldə
olunan mənfəət, effektivliyi və nəticələrinə daha çox diqqət
edilməlidir. Layihələrin iqtisadi dəyəri qiymətləndirilərkən, nəticə
baxımından daha çox qeyri-maddi meyarlara üstünlük verilir.
Ancaq iqtisadi dəyəri qiymətləndirmə metodlarından olan, maya
dəyərinin səmərəlilik təhlilində layihələrə xərclənən pul vəsaitləri
dəyər ifadəsi ilə öz əksini tapmalıdır. İqtisadi dəyəri qiymətləndi-
rərkən, maya dəyərinin minimuma endirilməsi analizi, maya dəyə-
rinin səmərəlilik analizi və maya dəyərinin effektivlik analizlə-
rindən istifadə edilir. Günümüzdə səhiyyə sektorundakı layihə və
proqramların iqtisadi dəyərinin qiymətləndirilməsinə, səhiyyə tex-
nologiyalarının qiymətləndirilməsi (health technology assessment)
deyilir. Səhiyyənin sinifləndirilməsinə baxmayaraq  tətbiq edilən
metodlar eyni xarakterlidir. Bunlar yalnız sektorların - dövlət, özəl
və bələdiyyə xarakterli olması üzrə fərqliləndirilə bilər [14]. İn-
vestisiyaların idarə edilməsi prosesində əhəmiyyətli məsələlərdən
biri maddi aktivlərin idarə edilməsidir. Maddi aktivlərin idarə
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edilməsi sahəsində binalar, qurğular, ərazilər, avadanlıqlar,
cihazlarla bərabər həm istifadə müddəti, həm də likvidliyi 1 ildən
çox olan aktivlər yer almaqdadır. Bu mənada səhiyyə sektorunda
qabaqcıl yeri xəstəxanalar tutmaqla, bütün səhiyyə müəssisə və
təşkilatlarında maddi aktivlər ümumi aktivlər içərisində əhəmiy-
yətli bir yer tutur. Səhiyyə müəssisələri qurularkən, qoyulan ilkin
investisiyalardan istifadə edilərək maddi aktivlərin çox hissəsi
təmin edilir. Lakin tibb sənayesi texnoloji tutumlu bir sahə
olduğundan və eyni zamanda tibbi texnologiya intensiv inkişaf
etdiyi üçün demək olar ki,  5-10 il ərzində texnoloji yenilənmə olur
və xüsusilə xəstəxanalarda bu sahəyə investisiya qoyluşları daim
artım göstərir. Texnologiya maddi aktivlərin ən əhəmiyyətli hissəsi
təşkil edir. Bu səbəbdən, səhiyyə sektorunda layihələrin dəyərinin
qiymətləndirilməsi dedikdə,  daha çox maddi aktivlərə bağlı
investisiyalar, bunların necə maliyyələşdirilməsi, lazımlı maliyyə
ehtiyatlarının haradan və necə təmin ediləcəyi, layihə sərmayə-
lərində nağd pul vəsaitlərinin axını və xalis valyuta daxilolmaları
və s. kimi məsələlər nəzərdə tutulur. Sağlamlıq xidmətlərinin ən
əsas xüsusiyyəti qeyri-müəyyənlik və zəruruliyidir. Sağlamlıq xid-
mətlərinin dövlətin ən vacib ictimai sferalarından biri olması,
tələbin sərt olması, alternativinin olmaması, təklifin tələb yarat-
ması və s. kimi əsas xüsusiyyətləri, digər bir çox sektorardan fərq-
ləndiyi üçün burada layihələrin qiymətləndirilməsi prosesləri fərq-
lilik təşkil edir [3, s.43-48].  Əsas səhiyyə xidmətləri, xüsusilə də
ictimaiyyətə və ətraf mühitə istiqamətlənən səhiyyə xidmətləri
üçün zəruri olan layihələri, səmərəliliyinə və ya sərmayənin qay-
tarılma müddətinə görə qiymətləndirmək həmişə mümkün olmur.

Kapitalın geri qaytarılma müddəti metodu: İnvestisiyanın
qaytarılma müddəti metodu investisiya layihələrinin dəyərinin qiy-
mətləndirilməsində olduqca sadə, hətta riskli layihələri xarakterizə
edən metoddur. Bu üsulda investisiya layihələrinin cazibədarlığı
geri ödəmə müddəti qısaldıqca artmaqda, çoxaldıqca azalmaq-
dadır. Kapitalın geri qaytarılma müddəti, bir investisiya layihə-
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sindən əldə edilən xalis pul daxilolmalarının, investisiya məbləğini
təmin etməsi üçün lazım olan dövr və ya illərin sayı ilə ölçülür.Bir
investisiya layihəsindən əldə edilən xalis valyuta daxilolmaları,
müəssisənin xalis vəsaitinin dəyişilməyəcəyi ehtimalı nəzərə
alınarsa, vergidən sonrakı mənfəət və ayrılan amortizasiya payına
bərabərdir. Əgər investisiyanın müəssisənin xalis vəsaitinə tələbi
artırsa, hər il çoxalan xalis vəsait miqdarının valyuta daxilolma-
larından aşağı salınması, bunun müqabilində  müəssisənin vəsaiti
istifadə edilərkən fəaliyyətin təmin edilməsi nəticəsində müəs-
sisənin xalis vəsaitinə ehtiyac azalarsa, hər il müəssisənin azalan
xalis vəsaiti investisiyadan əldə edilən xalis valyuta daxilol-
malarına əlavə edilməlidir. Kapitalın geri qaytarılma müddəti,
investisiya layihəsindən əldə edilən xalis valyuta daxilolmalarının
müəyyən müddət ərzində dalğalanma göstərib-göstərməməsinə
görə 2 şəkildə hesablana bilər.İnvestisiya layihəsindən əldə edilən
xalis valyuta daxilolmaları illər ərzində dəyişmirsə, kapitalın geri
qaytarılma müddəti, investisiya həcminin investisiyadan əldə
edilən xalis valyuta daxilolmalarına nisbəti vasitəsilə  hesablanır.
Kapitalın qaytarılma müddəti=(İnvestisiya həcmi)/(investisiyadan
əldə edilən xalis valyuta daxilolmaları )=1000/300=3.33 il.
İnvestisiya layihəsindən əldə edilən xalis valyuta daxilolmaları
illər ərzində dəyişiklik göstərdiyi zaman, kapitalın geri qaytarılma
müddəti - investisiyadan illər ərzində əldə edilən xalis gəlirin
investisiya həcmi qədər olması nəzərə alınaraq hesablanır.
Kapitalın qaytarılma müddəti sadə və tətbiqi asan bir üsuldur. Bu
üsulda tətbiq olunan amortizasiya payı əhəmiyyət kəsb edir. Xüsu-
silə də illik amortizasiya və layihənin müddəti böyük əhəmiyyət
kəsb edir. Kapitalın geri qaytarılma müddəti üsulu layihələr
arasında birinci qiymətləndirmə metodu olaraq qəbul edilir. Layi-
hələrin ilk dövrlərində yüksək gəlirlilik və ya xalis nəğd vəsaitləri
olan investisiyalar bu üsulla daha səmərəli prioritetlərə malik
olurlar. Sağlamlıq sektorunda layihələrin nəticələri birbaşa iqtisadi
dəyərlə ifadə edilmədiyinə və bu sektora yatırılan sərmayələr,
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ümumilikdə öz təsirini uzun müddətdə göstərdiyi üçün investi-
siyanın geri qaytarılma müddəti metodu, xüsusilə də əsas səhiyyə
xidmətləri sayılan profilaktik sahələr, inkişaf etdirici və qoruyucu
səhiyyə layihələri və s. kimi sahələrin qiymətləndirilməsi üçün
uyğun olmaya bilər. Bu üsul eyni zamanda layihənin sonunda köh-
nəlmə payı nəzərə alınmadığı üçün də tənqid olunur. İnvestisiyanın
qaytarılma müddəti üsulu, pulun cari dəyərinin nəzərə alınmadığı
qeyd edilərək tənqidlərə məruz qalmışdır. Bu səbəblə, diskont
edilmiş qaytarılma müddəti metodu inkişaf etdirilmişdir. Bu
üsulda layihələrin gələcəkdəki pul axınları və xalis valyuta daxilol-
maları sonrakı proseslərlə əlaqədar olduğu üçün bunların müəyyən
bir diskont dərəcəsi üzərindən cari dəyərə çevrilərək, geri qay-
tarılma müddətinin hesablanması aparılır.

Xalis cari dəyər metodu: İnvestisiyanın xalis cari dəyəri,
layihə müddəti ərzində əldə edilən valyuta daxilolmalarının
əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş diskont nisbəti nəzərə alınaraq,
mövcud şəraitlə eyniləşdirilmiş dəyərin məbləği ilə investisiyanın
tələblərindən irəli gələn xərclərin  müəyyən diskont dərəcəsi ilə bu
günlə eyniləşdirilmiş dəyərin məbləğinin toplamı arasındakı
fərqdir [1, s.54-58].

Bu ifadə aşağıdakı düsturla hesablanır;

C = investisiyanın təsisi və müəssisənin fəaliyyəti üçün lazım
olan illik valyuta axını,

R = investisiyadan əldə edilən illik valyuta daxilolmaları,
n = yatırımın təsis dövrü ve iqtisadi müddəti,
r = diskont həddi (daxili faydalılıq nisbəti),
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k = əvvəldən təyin edilmiş diskont həddi, layihənin qəbulu
üçün investisiyadan gözlənilən minimum daxili səmərəlilik
dərəcəsi.

 Bu metoda görə bir investisiya layihəsinin qəbul edilməsi
üçün xalis cari dəyərin pozitiv olması lazımdır.

Başqa ifadə ilə

Bir investisiyanın xalis cari dəyərinin müsbət olması
sərmayənin daxili səmərəlilik həddinin, investisiyadan gözlənilən
minimum daxili səmərəlilik dərəcəsindən daha çox olduğunu
göstərir [1, s.77-79].

Daxili keyfiyyət dərəcəsi: Daxili keyfiyyət - daxili səmərə-
lilik nisbəti üsulu, tətbiqetmədə daha çox diskont edilmiş nağd
axını üsulu olaraq tanınır və zamana görə düzəldilmiş mənfəət,
sərmayenin marjinal səmərəliliyi kimi müxtəlif şəkillərdə ifadə
olunur.  Daxili səmərəlilik nisbəti investisiyanın tələb edəcəyi
nağd xərcləmələrin bugünkü dəyəri ilə iqtisadi həyat dövrü
boyunca qazandıracağı nağd daxilolmaların bugünkü dəyərini
bərabərləşdirən diskont nisbəti kimi ifadə olunur.  Başqa sözlə,
investisiyanın bugünkü dəyərini sıfıra bərabər edən diskont nis-
bətidir. Bu metod, investisiya layihələrinin qiymətləndirilməsində,
zaman faktorunu və invesitisiyanın iqtisadi həyat dövrünü göz
önündə tutan, investisiyanın tələb edəcəyi miqdarda pul xərclə-
mələri ilə təmin edəcəyi  pul daxilolmaları eyni zaman kəsiyinə
uyğunluşdarılaraq, müqayisə ediləbilən vəziyyətə gətirən obyektiv
bir əsas olaraq ortaya çıxarır və layihənin vəd etdiyi keyfiyyəti
əldə etmək üçün istifadə olunan bir metod olaraq tərif olunur.
Digər qiymətləndirmə metodlarından fərqli olaraq gəlirlərdəki illik
dəyişikliklər, vergilərin təsiri, layihənin faydalı həyat dövrünün
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sonundakı dəyəri bu metodla hesablamaq və nəticədə əldə olunan
rəqəm müəssisənin xərci ilə birbaşa qarşılaşdırılmalıdır.

 İnvestisiyanın iqtisadi cəhətdən həyat dövrü uzandıqca, illik
nağd daxilolmaların dəyişməməsi şərtiylə geri ödəmə müddətinin
tərsi, başqa sözlə illik pul daxilolmalarının investisiya miqdarına
nisbəti investisiyanın təxmini daxili keyfiyyətlilik nisbətini ifadə
edir. Faiz nisbəti, konkret indiki dəyər üsulunun tərsinə bilinməyən
bir faktor olub sınaqdan keçirmə metodu ilə hesablanır. Bu üsulda
faiz nisbəti, investisiyanın səmərəliliyini ifadə edir. İnvestisiya
layihələrində daxili səmərəlilik nisbəti, nağd pul məbləği ilə n
qədər ilə hər ilin sonunda əldə ediləcək 1 manata düşən nağd pul
məbləğini müxtəlif diskont nisbətləri üzərindən göstərən(anüite)
cədvəldən yararlanaraq sınaqdan keçirmə üsulu və lazım gələrsə,
enterpolasyon edilməsi yoluyla həssaslıqla hesablanır. Daxili
səmərəlilik nisbəti biri mənfi olmaqla, bugünkü dəyəri verən ən az
iki diskont nisbəti yox sonra aşağıdakı  düsturun köməyilə
hesablamaq olar. Pul xərcləmələrinin diskon edilmiş dəyərlərinin
cəmi = Pul daxilolmaalrının diskont edilmiş dəyərlərinin cəmi

 Riyazi şəkildə bu bərabərlik aşağıdakı kimi göstərilir.

I: İnvestisiya xərcləri
NŞD: indiki dəyər
NNG: Xalis nağd daxilolmaları
K: sərmayenin xərci
N: investisiya müddəti
r: diskont faktoru (daxili
Başqa bir formada ifadə edərsək [5, s.116],
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C: İnvestisiyanın müəssisə dövründə tələb etdiyi illik vəsait
çıxışını,

R: İnvestisiyanın təmin edəcəyi illik vəsait girişini,
n: İnvestisiyanın müəsissə  dövrü və iqtisadi ömrünün

cəmini,
r: Diskont həddini (daxili mövcudluq nisbəti/faizini) ifadə

edir.
Göstərilən “r” dəyəri, investisiya xərcləri və investisiya

gəlirlərini bərabərləşdirdiyində, daxili gəlir faizini verir. "r"
dəyərini müəyyən edərkən,  müəyyən olunan diskont faktorlarına
əsasən faiz cədvəllərindən istifadə edilir və layihələrin indiki
dəyərləri ortaya çıxır. İndiki dəyər müsbət olduqda, diskont
faktorunu artıraraq yenidən indiki dəyər hesablanır, indiki dəyər
mənfi olduqda isə verilən düsturlar tətbiq olunaraq nisbət (faiz)
müəyyənləşir. Metod, investisyanın gəlir səviyyəsini ölçdüyü üçün
maliyyə əməliyyatları analizlərin xaricində qalır və amortizasi-
yanın nağd çıxışlarına daxil edilmir.

Mövcud daxili gəlir nisbəti, meyar olaraq qəbul etdiyimiz
diskont nisbətindən çoxdursa layihə qəbul edilir. Yəni, layihənin
məhsuldarlığının (r), sərmayənin ilkin dəyərindən (k) çox olması
halında layihə qəbul edilmir. Alternativ layihələr arasında seçim
etmək lazım gəldikdə isə ən yüksək daxili gəliri olan layihə seçilir.
Metod layihələrin daxili gəlir nisbətlərinə əsasən qiymətləndiril-
məsinə imkan yaratdığı kimi, bəzi hallarda da cihazın yenilənib-
yenilənməməsinə və satın alınmasına qərar vermədə istifadə edilir.

Düsturda, daxili gəlir nisbəti zaman alıcı bir əməliyyat olan
sınaqdan keçirmə metodu ilə hesablanır. Günümüzdə istifadə
edilən inkişaf etmiş kompüter paket proqramları və maliyyə hesab
maşınları daxili gəlir nisbətini birbaşa hesablaya bilmir. Tək
fərqləri sınaqdan keçirmə metodundan istifadə edərkən çox daha
az vaxt itirmələridir. Metodda, investisiyaların alternativ xərclərini
əks etdirən real bir faiz nisbətinin nəzərə alınmaması, bəzi hallarda
bir investisiya layihəsi üçün birdən çox gəlir dərəcəsinin olması,
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təsis müddəti və iqtisadi ömrü uzun olan və nağd pul girişlərində
dəyişiklik göstərən investisiya layihələrində hesablamanın zaman
alması, aralarında seçim edilməsi lazım olan investisiyalarda səhv
seçimlərə yol açması metodun mənfi tərəflərini ortaya qoyur.
Yuxarıda göstərilən bütün mənfi hallara baxmayaraq daxili gəlir
nisbəti metodu, investisiya layihələrinin qiymətləndirilməsində
zaman faktorunu və investisiyanın iqtisadi ömrünü nəzərə alan,
investisyanın təmin edəcəyi pul vəsaitlərinin girişi ilə çıxışlarını
eyni zaman səviyyəsinə endirərək bir-biriylə müqayisə ediləcək
hala gətirən obyektiv metoddur. Bundan əlavə, metod, investisiya
layihəsinin məlumatlarına əsasən hesablanır və layihələr arasında
aparılacaq sıralamada kənardan obyektivliyi müzakirə edilə bilən
bir bəndin əlavə olunmasına ehtiyac yaradır.

Gəlir Nisbəti: Bu metodun əsası, mühasibatlıq prinsiplərinə
əsasən hesablanmış illik xalis gəlirin investisya məbləğinə
mütənasibliyidir. Sözü gedən metod iki formada tətbiq edilir:

 a) İnvestisyanın təmin edəcəyin ən yüksək illik gəlirin
investisya məbləğinə nisbəti

İnvestisiyanın təxmini gəlir nisbəti=  İllik Nisbətin payında
yer alan illik xalis gəlir, mühasibatlıq prinsiplərinə əsasən hesab-
lanmış olan gəliri; daha dəqiq desək, müəssisədən nağd pul çıxışı
tələb etməyən xərclər də çıxıldıqdan sonra qalan məbləği göstərir.
Bu səbəbdən illik amortizasiya xərcləri nisbətin payında yer almır,
xalis gəlir deyimi, illik gəlir üzərindən ödənəcək vergilər (firmanın
hüquqi formasına əsasən gəlir və ya müəssisələr vergisi) çıxıldıq-
dan sonra qalan gəliri (vergidən sonrakı gəliri) ifadə edir, nisbətin
məxrəcində yer alan investisiyanın məbləği, sabit sərmayə xərcləri
ilə birlikdə investisiyanın tələb etdiyi xalis müəsissə sərmayəsini
də əhatə edir, investisiyaların qismən daxili, qismən də xarici
kapitallarla maliyyələşdirilməsi halında xarici kapitallar üçün
ödənilən faizlər, illik gəlir məbləğindən çıxılmalıdır. Bu vəziyyət-
də nisbətin pay və məxrəcinin tutarlı sayılması üçün məxrəcdə
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investisiyanın daxili kapital hesabına maliyyələşdirilən bölümünə
yer verilməlidir. Bu halda nisbət aşağıdakı kimi olacaq:

 İnvestisyanın təxmini gəlir dərəcəsi =
Faiz və vergilərdən sonra illik xalis   gəlir
İnvestisyanın daxili kapital hesabına maliyyələşdirilməsi
İllik gəlir hesablanarkən faiz xərclərinin çıxılmasının

qarşılığında investisiyanın maliyyələşmə formasına baxılmadan
nisbətinin məxrəcində investisiya məbləğinə yer verilməsi, əsassız
və səhv qərarlara yol aça biləcək bir tətbiq olar. İnvestisiya
layihələrinin milli iqtisadiyyat baxımından qiymətləndirilməsində
sözü gedən metod, bu vəziyyətdə,

İnvestisyanın təxmini gəlir dərəcəsi = Faiz və vergidən
əvvəlki il

İnvestisyanın məbləği şəklində hesablanmalıdır. Faizin
ödənilməsi firmanın xərclərinə aid olmaqla yanaşı, milli
iqtisadiyyat baxımından xərc sayılmır.

b) orta xalis gəlirin orta investisya məbləğinə nisbəti
İnvestisiyanın iqtisadi ömrü daxilində təmin edəcəyi gəlir,

illər etibarilə fərqlilik, dalğalanma göstərirsə, nisbət aşağıdakı kimi
yazıla bilər.

İnvestisiyanın təxmini gəlir dərəcəsi = orta hesabla gəlir orta
hesabla investisiya

Orta xalis gəlir, investiyanın iqtisadi ömrü ərzində təmin
edəcəyi gəlir cəminin, investisiyanın iqtisadi ömrünə bölünməsi ilə
hesablanır. Bu üsulla bundan əlavə, əldə edilən dəyərlərə əvvəl-
cədən müəyyən olunan gəlir dərəcələri ilə nəzarət edilərək müəy-
yən edilən gəlir dərəcəsini təmin edən və ya üzərinə çıxan layi-
hələr qəbul edilir, qalan layihələr isə qəbul edilmir. Sərmayənin
təxmini gəlir dərəcəsi və ya sərmayənin orta gəlir dərəcəsi olaraq
xarakterizə edilən bu metoda qarşı irəli sürülən tənqidlər belə
xülasə edilə bilər: investisyanın təmin edəcəyi xalis gəlirin illər
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etibarilə illik dalğalanma göstərməsi halında “illik xalis gəlir/
investisiya məbləği” nisbətinin payma illik gəlir olaraq tək bir
rəqəmin alınması mənasızdır. İnvestisiya, bəlkə ən yüksək gəlir
səviyyəsinə müəssisəyə qəbul edildikdən çox sonra çata biləcək.
Belə bir vəziyyətdə, "illik xalis gəlir / investisiya məbləği" nisbəti,
investisiya qərarlarının qəbul edilməsində faydalı bir göstərici
olmayacaq. Ancaq, metod "orta xalis gəlir / orta investisiya
məbləği" şəklində tətbiq olunarsa, bu qorxu aradan qaldırıla bilər,
bu metodda, xalis gəlir hesablanarkən, həmin hesab dövründə
ayrılan amortizasiya, bir xərc kimi nəzərə alındığından seçilən
amortizasiya üsuluna əsasən fərqli illik xalis gəlir rəqəmlərini
hesablamaq mümkündür. Ancaq bu qorxu, tək bir ilin gəlir
rəqəminin nisbətinin hesablanması yerinə orta hesabla xalis gəlirin
istifadə edilməsi ilə aradan qaldırıla bilər, metodun ən vacib mənfi
tərəflərdən biri, müxtəlif investisiya layihələri arasından seçim
edərkən investisiyanın iqtisadi ömrünün nəzərə alınmamasıdır.
İnvestisiyaların 5, 15, 25 illik kimi çox fərqli iqtisadi ömürlərə
sahib olmaları, qərar qəbul etmədə sözü gedən meyar baxımından
bir əhəmiyyət daşımır. İqtisadi omür nəzərə alınmadan qəbul edilə-
cək investisiya qərarlarında səhvə yol verilməsi qaçınılmazdır,
metod, pulun vaxt dəyərini nəzərə almır. İnvestisiyaların
reallaşdıracağı pul çıxışları ilə təmin edəcəkləri pul girişləri fərqli
tarixlərdə olur. Pulun zaman dəyərini nəzərə almadan, pul giriş və
çıxışlarını müqayisə etmək yanlış nəticələrə səbəb olur. Lakin pul
girişi il etibarilə böyük dalğalanma göstərməyən, iqtisadi ömrü
nisbətən uzun olan sərmayələrdə, olduqca yaxşı nəticələr real gəlir
səviyyəsiylə uyğunluq təşkil edir.

Fayda Maliyyə Dəyər Nisbəti (Gəlir Indeksi)
Gəlir indeksi, layihənin iqtisadi ömrü ərzində təmin etdiyi

nağd pul girişlərinin hazırki dəyərinin, nağd pul çıxışlarnın hazırki
dəyərinə olan nisbətidir. Fayda - maliyyə dəyər nisbəti = pul
girişlərinin hazırki dəyəri pul çıxışlarnın hazırki dəyəri. Metod,
NPV metodundan yaranmışdır və hazırki dəyərlərin fərqi yerinə
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hazırki dəyərlərin bir-birinə nisbəti əsas götürülür. Bu da metodun
vahid investisiya qarşılığında təmin edilən dəyərinin ölçülməsinə
imkan yaradır Düstura əsasən gəlir indeksi birə bərabər olduğunda
hazırki xalis dəyər sıfıra bərabər olacaq. Bu riyazi faktı əsas
götürərək PI ˃1 olduğu hallarda, layihə müsbət dəyəri təmin
edərək səhmdarların rifahını artıracağı üçün qəbul edilməlidir. Bu
metoddan əldə edilən dəyərlər əvvəlcədən müəyyən olunan gəlir
indeksləri ilə yoxlanılır. Müəyyən edilən gəlir indeksini təmin
edən və ya həmin gəlirdən yüksək olanlayihələr qəbul edilir, qalan
layihələr isə qəbul edilmir.Bugünkü xalis dəyər metodu ilə fayda-
xərc nisbəti meyarı, investisiya layihələrinin sıralanmasında fərqli
nəticələr verə bilər. Bugünkü xalis dəyər metodunda məqsəd,
müəyyən bir diskont üzərindən investisiyaların dəqiq bugünkü
dəyərini yüksəltmək olduğu halda, gəlir indeksində məqsəd,
investisyalarda fayda-xərc nisbətini ən yüksək səviyəyə qaldır-
maqdır.

İllik Ekvivalent Xərc Metodu: Bu metodda digər dinamik
üsullardan fərqli olaraq investisiya layihələri xərclər baxımından
qiymətləndirilir. Metodda müəssisənin xərclərinin illik ekvivalent-
ləri tapılaraq, ekvivalent xərcləri ən az olan investisiya layihələri
seçilir. Bir investisiya layihəsinin illik xərcləri, müəssisə xərcləri
ilə investisya məbləğinin bir ilə düşən payının cəmindən ibarətdir.
İllik ekvivalent xərc metoduna əsasən müəssisə, ən aşağı müəssisə
xərcləri olan layihəni seçir. Belə bir müqayisənin aparılması üçün,
layihələrin bütün xərcləri, həm investisiya, həm də müəssisə
xərcləri illik bərabər xərc şəklinə çevrilməlidir. Layihələrin təx-
mini illik müəssisə xərcləri məlum olduğu kimi problem, inves-
tisiya məbləğinin, layihənin iqtisadi ömrü ərzində hər ilə düşəcək
xərc payının hesablanmasıdır. Aşağıdakı düsturlar istifadə edərək
investisiya məbləğinin bir düşən payı hesablanır.
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Sərmayə amortizasiya faktoru vasitəsi ilə bu gün yatırılan 1
AZN -lik investisiyanın, investisiyanın ömrü və faiz nisbəti nəzərə
alınaraq hər ilə düşəcək xərc payı tapılır. Düsturda i, faiz nisbətini
və n, layihənin faydalı ömrünü göstərir. İnvestisyanın məbləği  C
simvolu ilə, investisiyanın 1 ilə düşən xərc payı G=Cx sərmayə
amortizasiya faktorudur. Sərmayə xərci hesaba qatılmadığı
hallarda, bir investisiyanın ömrü boyunca hər ilə düşən illik xərc
payı “investisiyanın məbləği/ investisiyanın iqtisadi ömrü”dür.
Ancaq iqtisadiyyatda sərmayə xərci “0” olmayacağına görə,
düsturdan ya da cədvəllərdən istifadə edərək investisyanın illik
xərclərini tapmaq lazımdır.

Cədvəl 1. İnvestisiya layihəsinin qiymətləndirmə metod-
larının müqayisəsi
Qiymətləndirmə
xüsusiyyətləri

Geri
Ödəmə
Dövrü

Diskont
edilmiş
geri
ödəmə
dövrü

Bugünkü
xalis
dəyər

Daxili
məhsuldar
lıq nisbəti

Metod layihənin bütün
ömrü boyunca bütün
nağd pul girişlərini
nəzərə alırmı?

Xeyr Xeyr Bəli Bəli

Metod pulun vaxt
dəyərini nəzərə
alırmı?

Xeyr Bəli Bəli Bəli

Metod birlikdə qeyri-
mümkün layihələrin
seçimində firma
dəyərini artıraraq
layihənin seçilməsini
təmin edirmi?

Xeyr Xeyr Bəli Xeyr
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Qiymətləndirmədə istifadə edilən ən yaxşı metodun Bugünkü
Xalis Dəyər metodu olmasına baxmayaraq, istifadəsindəki
praktiklik səbəbiylə Daxili Məhsuldarlıq Nisbəti metodundan,
müəssisə rəhbərlərinin daha çox istifadə etdiyi məlumdur.

Nəticə
Məqalədə sağlamlıq sektorunun mövcud vəziyyəti geniş

tədqiq olunmuş, əsasən də bu sahəyə qoyulan investisiyalar haq-
qında ətraflı məlumat verilmişdir. Ümumiyyətlə, invesitiya layihə-
ləri həyata keçirilərkən, layihələrin səmərəliliyi diqqətlə nəzərdən
keçirilməlidir. İnvestisiya layihələrinin səmərəliliyinin qiymətlən-
dirilməsi üçün bir neçə metoddan istifadə olunur. İstənilən bir
layihənin qiymətləndirilməsində təklif edilən proqramın əsas məq-
sədini müəyyən etmək ən vacib məsələlərdən biridir. Layihənin
ümumi məqsədləri, lazım olan hədəfləri müəyyən edildikdən
sonra, layihədən yararlanacaq olan əhali sayı və bunların layihəyə
faydaları ortaya qoyulmalıdır. Səhiyyə sektorunda da layihələrin
son məqsədi əhalinin rifahını və sağlamlıq vəziyyətini yüksəlt-
məkdir. Ancaq layihənin əhatə etdiyi xidmət qrupu və xidmət
edəcəyi kütləyə əsasən körpə və uşaqların qidalanma şərtlərinin
inkişaf etdirilməsi, ana-uşaq sağlamlığının inkişaf etdirilməsi,
infeksion xəstəliklərlə mübarizə, ölüm faizinin azaldılması və
xəstəlik  (burden of disease) kimi halların müəyyən edilməsidir.
Səhiyyə proqramının ya da layihələrin nəticəsini birbaşa səhiyyə
ilə əlaqələndirmək də doğru deyil. Məsələn, xəstəliklərin qeyri-
dəqiq maliyə risklərini azaltma məqsədinin səhiyyə ilə birbaşa
əlaqəsi yoxdur. Səhiyyə layihələrində, sağlamlıq sığortası çərçivə-
sində insanların sayının artırılması, kasıb, azlıq və qadınların daha
çox səhiyyə xidmətlərindən yararlanmasını təmin edərək,
səhiyyədə bərabərliyin təmin edilməsi məqsədləri də hər zaman
aktual məsələlərdən olmuşdur. Səhiyyə layihələrinin məqsədlərini
müəyyən etmək üçün layihənin iqtisadi həyat dövrü müəyyən
edilməlidir.  Həyat dövrü qısa olan layihələrdə məqsədlərin
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müəyyən edilməsi, həyat dövrü çox uzun olan layihələrə nisbətən
daha asandır. Məsələn, həyat müddətini uzatma və xəstəliyə
tutulma faizlərini azaltmaq istiqamətində səhiyyə layihələrinin
nəticələri, aradan ancaq 5-10 il kimi uzun bir zaman keçdikdən
sonra ölçülə bilər. Bu fakt, səhiyyə sektorunu digər sektorlardan
fərqləndirən önəmli bir xüsusiyyətdir. Sağlamlıq sahəsində həyata
keçirilən layihələrin nəticələri ancaq uzun zaman sonra məlum ola
bilər. Səhiyyə sektorunda səhiyyə xidmətlərinə olan tələb konkret
deyil. Yəni, kimin, nə zaman, hansı xəstəliyə tutulacağı və bunun
xərcinin nə qədər olacağı əvvəlcədən müəyyən edilə bilməz.
Səhiyyə sektorunda tələb ümumiyyətlə dəyişkən deyil. Bu fakt,
səhiyyə sektorunda tələb analizlərinə mənfi təsir edir. Tələb analizi
aşağıdakı suallara cavab verəcək. Layihədən kimlər faydalan-
malıdır? Layihənin təqdim edəcəyi xidmətlərə tələb nə səviyyədə
olacaq? Tələb, adətən istifadəçi insanlarla əlaqədar aparılan araş-
dırmalardan əldə edilən nəticələrə əsasən müəyyən edilir. Tələb
analizi araşdırmalarında səhiyyə xidmətlərinə edilən ödənişlərin
ailə büdcəsi içindəki yeri və təsiri də araşdırılmalıdır. Əgər layi-
hənin təmin etdiyi xidmətlər asanlıqla əldə ediləcək və xidmət al-
maq üçün nəqliyyat xərclərinə ehtiyac yoxdursa, fərdlərin səhiyyə
layihəsindən istifadə ehtimalları artacaq. Səhiyyə layihələrinin
iqtisadi analizi üçün lazımi tələb analizində geniş miqyaslı və
təfərrüatlı istifadəçi araşdırmaları hər zaman mümkün olmaya
bilər. Bunun əvəzinə sürətli qiymətləndirmə üsullarından istifadə
edilməlidir.
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Azərbaycanda dəniz turizmi şəklində turizm
 sektorunun diversifikasiyası

Diversification of the tourism sector in the form of
maritime tourism in Azerbaijan

Резюме: Потребности человека в отдыхе и моральном
обогащении всегда будут делать сферу туризма динамично-
развивающейся и экономически выгодной. Ежегодно
количество туристов в мире увеличивается. Азербайджанская
Республика обладает всеми необходимыми ресурсами для
развития туристического сектора. Постоянно меняющаяся
конъюнктура на рынках энергоносителей дает причины ухода
от нефтегазовой зависимости экономики Азербайджана.
Диверсифицируя сферу туризма, правительство Азербай-
джанской Республики нарастит удельный вес в ВВП госу-
дарства не нефтяного сектора, придаст стимул развитию
туристическим компаниям, и параллельно с туризмом будет
развивать инфраструктуру и материально-техническую базу,
внедряя инновационные технологии. Немаловажным фак-
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тором является и то, что развивая туризм, возрастает пот-
ребность и в смежных отраслях.

Ключевые слова: туризм, диверсификация туризма,
морской туризм.

Xülasə: İnsanların istirahət və mənəvi zənginliyə ehtiyacı
həmişə turizm sahəsini dinamik və iqtisadi cəhətdən sərfəli
edəcəkdir. Hər il dünyada turist sayı artmaqdadır. Azərbaycan
Respublikası turizm sektorunun inkişafı üçün bütün lazımi
vəsaitlərə malikdir. Enerji bazarlarında daim dəyişən vəziyyət
Azərbaycan iqtisadiyyatının neft və qazdan asılılığının qarşısını
almaq üçün əsas verir. Turizm sahəsini diversifikasiya etməklə,
Azərbaycan Respublikasının hökuməti qeyri-neft sektorunun
ÜDM-də payını artıracaq, turizm şirkətlərinin inkişafına təkan
verəcək və turizmlə paralel olaraq innovativ texnologiyaların
tətbiqi ilə infrastrukturun və maddi-texniki bazanın yaradılmasına
imkan verəcəkdir. Mühüm amil turizmin inkişafı ilə əlaqədar
sənayelərin artmasına ehtiyac var.

Açar sözlər: turizm, turizm diversifikasiyası, dəniz turizmi.
Abstract:  People’s need for rest and moral enrichment

always makes tourism sharply grown and economically profitable
sphere. Annually, the number of tourist increases in the world. The
Republic of Azerbaijan has all the necessary resources for the
development of the tourism sector. The constantly changing
situation in energy markets gives reasons for avoiding oil and gas
dependence of the Azerbaijani economy. Diversifying the sphere
of  tourism,  the  government  of  the  Azerbaijan  Republic  will
increase its share in the GDP of the non-oil sector, will give an
impetus to the development of tourism companies and, in parallel
with tourism, will develop the infrastructure and the material and
technical base by introducing innovative technologies. An
important factor is that there is a need to grow the number of
industries related to tourism.
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Введение
Издревле человечество тянулось к познанию нового и

неизвестного. Именно это тяготение позволило сделать
мореплавателей первооткрывателями и вписать свои имена в
мировую историю, проходя сквозь опасности и сталкиваясь с
истинным лицом природных явлений.

С развитием научно-технического прогресса, такого рода
путешествия стали менее опасными и более комфортабель-
ными. Таким образом, зародился туризм в нашем
современном понимании. На сегодняшний день существует
огромное количество направлений в туризме: познавательный,
спортивный, лечебно-оздоровительный и многие другие.

В данной работе мы более детально рассмотрим морской
туризм. Как известно, морской туризм – это вид путешествия,
который подразумевает поездку из страны в страну морем,
или же путешествие от порта по внутренним рекам страны.
Исторически так сложилось, что страны Балканского по-
луострова, Великобритания, Испания, Португалия и Нидер-
ланды имели сильный флот и развитую инфраструктуру,
благодаря которым впоследствии зародился морской туризм.

Что касается Азербайджана, то в основном в Азер-
байджане развивается инфраструктура морских перевозок.
Еще в советское время, основными направлениями грузопас-
сажирских перевозок Азербайджана морем были Туркме-
нистан (Туркменбашинский международный порт), Казахстан
(порт Актау), Ирана (порыт Абадал и Чалус) и России (порты
Махачкала, Астрахань и Оля). Так же в виде мелкого туризма
и хобби в Баку действовал яхт клуб,  который насчитывал в
основном парусные малогабаритные корабли и яхты. В
основном они катали туристов вдоль побережья с видом на
город.
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Однако, морской туризм новое явление для каспийского
региона. Трудно предугадать, каковы будут перспективы
данного вида туризма в этом регионе. Для создания базы
данного вида туризма, прикаспийским государством нужно
разработать правовую базу упрощенного пересечения гра-
ницы стран. Так же существует проблема в виде нерешенного
статуса Каспийского моря, из-за которого плавания и
посещение крупных портов Каспия отчасти становится
невозможными.

Мировая тенденция туризма и удельный вес морского
туризма

Сегодня туризм является одной из важнейших отраслей
экономики в мире.  Ведь туризм,  это не только отдых,  но и
познание новой культуры, и стили жизни различных народов,
ознакомление с историей и обогащения мировоззрения.
Туристический сектор динамически развивается, об этом
свидетельствуют цифры. Например, в 2016 году доля туризма
составила 4% от мирового экспорта или 1,4 триллиона
доллара США. В мировом ВВП удельный вес туризма в 2016
году составил 10%. Рассмотрим диаграмму 1, где показана
динамика поступления денежных средств от туризма в мире.

Диаграмма 1. Прибыль международного туризма в млн.
долл. США

Источник: United Nations World Tourism Organization, 2017
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По данным диаграммы 1, можно сказать, что потреб-
ность в туризме растет стабильно на 1,2%  в год.  В целом
динамика туризма в мире стабильная и существуют тенденции
роста. По данным Всемирной Туристической Организации
(UNTWO), к 2030 году количество туристов приблизится к
отметке 1,8 миллиардов человек. Стоит отметить, что
мировые инвестиции в сферу туризма составляют 7,61 трлн.
долл. США, что в свою очередь показывает значение развития
туризма как индустрии [1, стр. 2-5].

Как известно, туризм разделяется на различные виды.
Рассмотрим в деталях динамику и перспективы развития
морского туризма в мире, а так же удельный вес морских
перевозок в сфере туризма.
Диаграмма 2. Удельный вес используемых транспортных

средств в сфере туризма в процентах за 2016 год

Источник: United Nations World Tourism Organization, 2017

Данные диаграммы 2 говорят о том, что доля водного
вида транспорта не так велика. Основными причинами
низкого показателя водного транспорта это затрата времени
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на путь и ограниченность в перемещении. Так же не в пользу
речного транспорта играет факт построек портов. К сожа-
лению, порты строятся с учетом рельефа местности, пос-
тройки которых бывают нецелесообразными с экономической
точки зрения. Не маловажным является еще то, что кораблям,
занимающимся морским туризмом, присуждают звезды
качества как отелям. Данный процесс является бюрокра-
тическим и отнимает время и средства, тем самым ставя в
приоритет другие виды транспорта, где бюрократический
процесс сведен к минимуму.

Но, несмотря на низкий удельный вес, по данным Cruise
Market Watch, к 2020 году количество человек выбравших
морской туризм будет составлять свыше 23 миллионов.

Диаграмма 3. Рост пассажиров выбирающих морской
туризм в тыс. человек

Источник: Cruise Market Watch, 2017

По данным диаграммы 3, можно с уверенностью сказать,
что ежегодный средний прирост пассажиров составляет в
среднем 1,1%. Это говорит о том, что растет популярность
морского туризма. Данный рост популярности спровоцирован
развитием научно-технического прогресса, благодаря
которому морской туризм стал совмещать в себе такие виды
туризма как оздоровительный, познавательный, спортивный
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виды туризма, а так же морской туризм стал совмещать в себе
шопинг фестивали и азартные игры [6, стр. 2-3].

В целом динамику развития туризма в мире успешно
растет. Указанные выше прогнозы говорят о том, что
удельный вес туризма будет динамично расти в мирровом
ВВП. Данная тенденция, благоприятно оказывает воздействия
на экономики многих стран мира, в частности тех, чьи
экономики в полной мере зависят от туризма.

Современное состояние туризма в Азербайджане и
удельный  вес морского туризма

Активное развитие туризма Азербайджанской
Республики пришлось на 1970ые годы. Климатические и
географические условия создавали прочный фундамент для
развития туризма в Азербайджане. Стоит отметить, что
Азербайджан привлекал туристов не только климатом и
природой, но и историей и культурой. Удачное географии-
ческое местоположение страны, где проходил маршрут
шелкового пути, позволили обогатить историю и культуру
азербайджанцев.

Во времена СССР, в Азербайджане получили
сильнейшее развитие такие туристические виды отдыха как
лечебный туризм (Нафталан, Нахчыван, Шуша и Ханкенди),
спортивный туризм (Мингячевирь, Балакен и Габала) и
познавательный туризм (Баку, Гобустан, Шамаха и Ис-
маиллы). Центральным Комитетом Коммунистической Пар-
тии Азербайджана была сформирована правовая база для
развития туризма в Азербайджане, а так же содействием
министерств и ведомств были построены на то время
новейшие туристические базы, гостиницы и кемпинговые
площадки [8, стр. 221-226].

К сожалению, в начале 1990ых годов, туристический
сектор пришел в полнейший упадок. Распад СССР и война в
Нагорном Карабахе (вследствие чего 20% азербайджанских
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земель и находившаяся там туристическая инфраструктура
перешла под оккупацию Армении) стали основными при-
чинами полного падения и утраты не только туристического
сектора,  но и памятников культуры и истории,  а так же
заповедников и очаровывающую природой земель.

С началом 2000ых годов туристический сектор Азер-
байджанской Республики начали реанимировать. Активные
зарубежные инвестиции в туристический сектор страны, а так
же государственная поддержка помогли туристическому
сектору Азербайджана встать на путь развития. Для
ускоренного развития туризма в Азербайджане, президентом
Азербайджанской Республики была принята «стратегическая
дорожная карта» развития туризма в Азербайджане в период с
2016 по 2025 годы. Данные меры должны увеличить
количество туристов в стране.

Диаграмма 4. Количество туристов посетивших
Азербайджан в тыс. человек

Источник: Министерство Культуры и Туризма
Азербайджанской Республики, 2017

По данным диаграммы 4, можно сказать, что прирост
туристов в Азербайджане в среднем равен 0,8% ежегодно.
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Следовательно, Азербайджан становится привлекательным
для туристов. Но если рассмотреть удельный вес
Азербайджана в контексте мирового туризма, то 2016 году
этот показатель составлял 0,6%.  Это говорит о том,  что
Азербайджанская Республика реализует потенциал в сфере
туризма не в полной мере и низкими темпами [4, стр. 1-2].

Диаграмма 5. Прибыль Азербайджана от туризма в
млн. долл. США

Источник: United Nations World Tourism Organization, 2017

По данным диаграммы 5 можно сказать,  что в среднем
ежегодный прирост прибыли составляет около 1%. Сфера
туризма в ВВП Азербайджанской Республики за 2016 год
равен 4,3%. Как было сказано ранее, Азербайджан не
реализует весь свой туристический потенциал. Можно
сказать, что на данный момент в Азербайджане существуют
огромные возможности для реализации туризма [1, стр.8-9].

Рассмотрим подробнее морской туризм. Начало
морского туризма в Азербайджане берет свое начало с 12 мая
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1899 года, когда был учрежден первый яхт-клуб. После
октябрьской революции 1917 года и с приходом к власти
большевиков, яхт-клуб Баку временно приостановил свою
деятельность. Лишь в 1946 году с новым размахом
появляются новые яхт-клубы [9, стр.1-3].

На сегодняшний день, увлечение морским туризмом
стало дорогим удовольствием. Основными причинами
являются дороговизна яхт и кораблей, устаревшая морально и
физически материально-техническая база морского туризма, а
местами отсутствие. Стоит так же отметить, что путешествие
морем в такие страны как Казахстан и Туркменистан сегодня
не пользуются большой популярностью у населения и
туристов.

Просмотрев статистические данные туризма
Азербайджанской Республики, становится видно, насколько в
плачевном состоянии находится данная отрасль. Число
туристов, использовавших, водный вид транспорта в 2014
году было 58 человек, а в 2015 году составило всего 20
человек. В 2009 году это показатель составлял свыше 4 тысяч
человек. За 6 лет данный вид туризма деградировал на 99%. К
сожалению, обновление материально технической базы
гражданских кораблей и судов собственными силами в
Азербайджане на сегодняшний день сложная задача.
Имеющиеся заводы по производству, находятся в ведомстве
Министерства Обороны Азербайджанской Республики. На
данных заводах развита технология производства военных
кораблей [3, стр.1-2].

Таким образом, отсутствие технологий производства
гражданских судов, делает морской туризм в Азербайджане
одним из дорогих видов туризма.  Для того,  что бы
восстановить морской туризм в Азербайджане, нужно не
только обновлять материально-техническую базу, но и
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радикально менять понимание и подходы к морскому виду
туризма.

Диверсификация туризма в Азербайджане
Развитие туризма способствовало проведению крупных

и важных мероприятий в Азербайджане. Например,
евровидение, первые европейские игры, формула 1, шопинг
фестиваль и всемирные исламские игры, позволили под-
черкнуть статус и престиж Азербайджана в туристической
сфере. Однако, несмотря на вышеуказанные позитивные
моменты, существуют серьезные проблемы в сфере туризма,
от решения которых напрямую зависит динамика развития
туризма.

Проделанные работы благоустройства в Баку и
динамичное строительство туристических комплексов не
может решить основные инфраструктурные проблемы.
Министерству Культуры и Туризма Азербайджана в срочном
порядке стоит пересмотреть приоритеты развития туризма.
Основной упор должен делаться на создание крепкого
фундамента для отелей и гостиниц эконом класса, повышение
квалификации работников в сфере индустрии туризма, в
связке с другими министерствами должна быть создана
комфортная инфраструктура, как для туристов, так и для
жителей городов.

 Так же основной проблемой Азербайджанской Респуб-
лики является то, что все силы и средства накоплены в Баку.
Развивая Баку (и не устраняя явные недостатки в инф-
раструктуре) чиновники забывают о других не менее важных
привлекательных для туристов регионах Азербайджана.
Существующая в регионах инфраструктура морально и
физически устаревает. Несмотря на то, что были построены
новые фешенебельные отели, к большому сожалению, из-за
слаборазвитой логистической инфраструктуры и низко
квалифицированного персонала, данные места становятся не
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привлекательными для большинства иностранных туристов.
Министерство Культуры и Туризма должна разработать новые
логистические проекты, которые позволили бы добираться в
максимально комфортных условиях туристам, избавляться от
тенденции централизации туризма, пересмотреть все маар-
шруты и приоритеты развития и делать упор на внутренний
туризм.

Помимо проблем с кадрами и инфраструктурой, су-
ществует ценовая проблема. К сожалению, ценовая политика
в Азербайджане жесткая. Из-за дороговизны и
ограниченности сферы услуг, многие туристы предпочитают
Азербайджану страны либо более дешевые, либо где
существует огромное количество услуг. Для популяризации
Азербайджана как страны с комфортными условиями для
туристов, нужно внедрять разнообразные виды туризма,
проводить международные фестивали и мероприятия при
этом ведя разумную ценовую политику.

Отдельно хотелось бы отметить морской туризм. На
сегодняшний день морской туризм Азербайджана переживает
тяжелые времена. Как известно, постройка специализи-
рованных портов и закупка кораблей специального класса
требует колоссальные инвестиции. Еще одной проблемой
морского туризма является сезонный характер.

Для того что бы динамично развивать морской туризм,
нужно восстановить яхт-клубы, сделав их доступными как для
местных жителей, так и для приезжающих туристов. Нужно в
полном объеме пересмотреть маршруты паромных прогулок
по линии берега, расширить спектр услуг и повышать
квалификацию сотрудников в сфере морского туризма.
Активное сотрудничество с компаниями Италии, Греции,
Испании, Нидерландов, Португалии и Великобритании,
которые имеют колоссальный опыт и историю в морском
туризме, позволит выйти сфере морского туризма на новый и
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качественный уровень развития. Обмен опытом, поможет
вырастить новые квалифицированные кадры и вызвать
интерес у многих туристов.

Следующим этапом развития морского туризма может
стать кооперация России, Азербайджана и Казахстана для
развития круизного туризма на Каспии. Усилиями трех
государств, можно упростить пересечение круизов через
государственные границы, развивать портовые города,
создавая новую и совершенствуя имеющуюся инфраструк-
туру, делая данные города ориентированными на туризм.

С учетом тенденции растущих потребностей в морском
туризме, Азербайджан, Казахстан и Россия могут сделать
каспийский регион привлекательным для туристов, получая
экономическую выгоду от этого.

Вывод
Подводя итоги данного исследования, туристический

сектор Азербайджана имеет огромный потенциал для
развития. Природно-географические и культурно-истори-
ческие характеристики дают ряд преимуществ Азербайджану,
для привлечения и развития туризма и наращивание долю
туристической сферы в ВВП государства.   Однако су-
ществующие проблемы и барьеры в сфере туризма притормА-
живают данный потенциал. Основными проблемами туризма
в Азербайджане являются отсутствие понятия туризма эконом
класса, дефицит кадров и полное отсутствие материально-
технической базы в некоторых видах туризма.

Правительство Азербайджанской Республики должны в
полной мере пересмотреть правовую базу для туризма,
выявить ее слабые стороны и перспективы, пересмотреть
налоговую политику и политику государственной поддержки
туризма, развивать внутренний туризм, сделать упор на
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создание инфраструктуры и обновлению материально-
технической базы.

Что касается морского туризма, то данный вид туризма
сезонный. Ситуация с морским туризмом в Азербайджане в
плачевном состоянии. Для того, что бы снова вызвать интерес
у туристов к морскому туризму, нужно развивать яхт-клубы и
достичь показателей яхт-клубов действующих при СССР.

Таким образом, государство должно создать конкурент-
ную среду в сфере туризма, давая компаниям стимул к
развитию, внедрению инновационных решений и повышению
привлекательности Азербайджанской Республики для ту-
ристов.

Предложения по улучшению показателей туризма
1. Развитие туристической логистики – составление

«дорожных карт», для комфортной и быстрой перевозки
туристов и пассажиров задействовав при этом не только
автомобильные дороги, но и железнодорожный и водный
типы транспорта.

2. Развитие отдельных видов и направлений в туризме –
создание инфраструктуры и условий для туризма, который
является новым в Азербайджане. Например, железнодорож-
ные туры по серпантинам гор или же круизный туризм по
Каспию.

3. Повышение квалификации сотрудников индустрии
туризма – заполнение кадрового дефицита грамотными
сотрудниками туристической сферы.

4. Развитие внутреннего туризма – популяризировать
кемпинговый туризм внутри страны, активный отдых и
создавать доступную материально-техническую базу и
инфраструктуру для развития внутреннего туризма.

5. Расширять туризм эконом класса – разработать
механизмы государственной поддержки хостелов, мелких
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гостиниц и популяризировать доступный туризм как внутри
страны, так и за ее пределами.

6. Расширение инновационной базы туризма – бла-
годаря внедрению современных технологий, сделать туризм
еще комфортнее, безопаснее и доступнее.

7. Создание специальных зон свободной торговли –
создание зон свободной торговли поможет увеличить пока-
затели туристического сектора, делая страну привлекательной
для шопинг туров. Проведя грамотную политику зоны
свободной торговли, можно реанимировать отдельные виды
туризма. Например, круизный туризм по Каспию, где товары,
приобретенные на борту круиза, освобождены от налогов и
пошлин.
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About the necessity of developing hunting
and fishery tourism

О необходимости развития охотоводческого
 и рыболоводческого туризма

Xülasə: Məqalədə Azərbaycanda ovçuluq və balıqçılıq
turizminin inkişaf etdirilməsi zəruriliyi əsaslandırılır və onun təbii-
coğrafi şəraiti qiymətləndirilir, sahənin inkişafı üçün müvafiq
məqsədəuyğun tədbirlərin görülməsi göstərilir.

Açar sözlər: ovçuluq, balıqçılıq, turizm, təbii-coğrafi, səmə-
rəli, ehtiyatlar, Xəzər, Kür, Araz, təsərrüfat, ovlama.

Abstract: The article deals with substantiation of necessity
of development of  hunting and fishery in Azerbaijan and
assessment of its natural and geographical conditions as well as
corresponding measures recommended to take in order to develop
the noted areas.

Key words: hunting, fishing, tourism, natural and geo-g-
raphical, economic, rational, resources, the Caspian, Kura, Aras,
economy.

Резюме: В статье обосновывается необходимость
развития охотоводческого и рыболоводческого туризма и
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оценивается его естественно-географическая база для
целесообразного развития данной отрасли.

Ключевые слова: охотоводство, рыболовство, туризм,
естественно-географические, экономические, рациональные
ресурсы, Каспий, Кура, Араз, хозяйство, охота.

Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyatının dinamik inkişafını
təmin etmək məqsədilə qeyri-neft sektorunun inkişafına dövlət
səviyyəsində böyük önəm verilir. Ona görə də ümumi daxili
məhsulun strukturunda bu sahənin payı getdikcə artır. Qeyri-
yanacaq sektorunun tərkibində isə ölkəyə gələn valyuta gəlirlərinin
artırılması, ölkədən xaricə isə azaldılması baxımından turizm-
rekreasiya təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi böyük əhəmiyyətə
malikdir. Təsadüfi deyildir ki, 2012-ci ildə ümumi daxili məhsulun
strukturunda turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai iaşədən gələn
gəlirlərin payı 1,7% idisə, 2015-ci ildə bu göstərici artaraq 2,7%
təşkil etmişdir (Azərbaycanın statistik göstəriciləri, 2013, 2016).
Təbii ki, rekreasiya təsərrüfatının daha yaxşı inkişaf etdirilməsi
üçün böyük təbii-coğrafi və antropogen potensiala malik olan res-
publikamızda turizm sektorunun aşağı səviyyədə olması arzu-
olunmaz haldır. Ona görə də Azərbaycana turizm axınının artırıl-
ması, ölkədən kənara axının isə azaldılması hesabına valyuta gəlir-
lərinin çoxaldılması, bu sahənin ümumi daxili məhsulda payının
yüksəldilməsi zəruridir. Bunun üçün yerli və xarici turistlərin
ölkənin rekreasiya təsərrüfatlarına cəlb edilməsinin müxtəlif yeni
yollarının tapılması lazımdır. Onlardan biri Azərbaycanda  demək
olar ki, yox dərəcəsində olan ovçuluq və balıqçılıq turizminin
inkişaf etdirilməsidir. Türkiyədə, Rusiyada, Ukraynada və s. ölkə-
lərdə bu sahədə böyük təcrübə var və turistlərin cəlb edilməsində
bu amilin əhəmiyyətli rolu var.

Balıqçılıq turizminin inkişafı üçün ölkəmizin böyük təbii-
resurs potensialı var. Xəzərin 825 km-lik Azərbaycan sahilləri,
Kür və Araz çayları, onların Qanıx, Qabırrı, Tərtər, Xram və s.
kimi qolları, Böyük Qafqazın şm-şərq və Lənkəran zonasının
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Xəzərə tökülən çayları, Mingəçevir, Şəmkir, Yenikənd, Araz su
qovşağı, Sərsəng, Bəhramtəpə və s. su anbarları, Sarısu,
Hacıqabul, Ağgöl, Candargöl kimi böyük göllər, Yuxarı Qarabağ,
Yuxarı Şirvan kimi böyük suvarma kanalları balıqçılıq turizminin
inkişafı üçün böyük potensiallardır. Bu yerlərə yaxın yerləşən
istirahət-turizm müəssisələrindən balıq tutmaq həvəskarları olan
turistlərin turlarını təşkil etmək olar. Bunun üçün təbii ki, turizm
müəssisələrinin müvafiq səriştəsi olan mütəxəsisi olmalı, onlar
lazımi avadanlıq və ləvazimatlarla (müxtəlif tilovlar, tor,
qarmaqlar, yemlər və s.) təchiz edilməlidirlər. Turistlərin yerləşmə
müəssisələrinin ərazisində nohur balıqçılıq da təşkil edilə bilər.
Turistlərin əylənərək tutduğu balıq təkrar su hövzəsinə buraxıla
bilər və ya turistin özü üçün yemək hazırlana bilər. Tilovla tutulan
balıqdan müəyyən miqdarda turistin aparmasına icazə verilə bilər.
Bu da turistlərin bu sahəyə marağını daha da artırar. Xəzərin bütün
çimərliklərində müvafiq pullu xidmət təşkil oluna bilər, bu isə
iqtisadi cəhətdən səmərəli olmaqla bərabər, turistlərin asudə
vaxtının səmərəli keçməsinə xidmət edər. Təbii ki, bütün sivil
ölkələrdə olduğu kimi, Azərbaycanda da balıq ehtiyatlarının
qorunması, onlardan elmi əsaslarla istifadə edilməsi tələb olunur.
Balıqların kürü tökmə dövründə tutulması qadağan olunmalı, daha
çox böyüyə bilən balıq növlərinin xırda ikən tutulmasına icazə
verilməməli, müvafiq maarifləndirici tədbirlər görülməli, təbliğat-
təşviqat xarakterli lövhələr, posterlər yerləşdirilməlidir. Xəzərdə
müxtəlif balıqların sahilə yaxınlaşmasına imkan verməyən,
brakonyerlər tərəfindən daimi olaraq yerləşdirilən bütün növ ilişmə
torlarının yığışdırılması zəruridir. Qeyri-qanuni kütləvi ovlama
(elektrik cərəyanı, dinamit, kimyəvi zəhərləmələr) vasitələrinin
qarşısı alınmalıdır. Balıqların Xəzərin sahil sularına yaxınlaşa
bilməməsi burada olan zəngin planktonla qidalanmasına, həm də
kürü tökməsinə mane olur, təbii artımı azalır. Çox təəssüf ki,
Azərbaycan çaylarında və digər su hövzələrində balıqların kütləvi
qırılmasına yol verilir. Məsələn, Kür və xram çaylarında, suvarma



Ovçuluq və balıqçılıq turizminin inkişaf etdirilməsi  zəruriliyi haqqında

49

kanallarında, kol-
lektorlarda cərə-
yanla balıqların kü-
tləvi qırılması mü-
təmadi hal almış-
dır. Çəkisi 1,5-10
kq ola bilən balıq-
lar 100-200 qram
çəkidə cərəyanla
qırılır, daha xırda

körpələr məhv olur. Müşahidələr göstərir ki, artıq Kür çayında
Çəki (sazan), Şahmayı, Canar kimi balıqların demək olar ki, kökü
kəsilmişdir. Bazarlarda satılan Çəki isə süni şəkildə yetişdirilir. O
isə keyfiyyətinə görə çay balıqlarından çox zəifdir.

Ovçuluq
turizmi üçün
də Azərbay-
canda geniş
təbii imkanlar
olsa da bu sahə
də demək olar
ki çox zəif
inkişaf etmiş-
dir. Çox təəs-

süf ki, sovet dönəmi ilə müqayisədə daha da zəifləmişdir. 2014-cü
ilin məlumatına görə ölkəmizdə 12 ovçuluq təsərrüfatı olmuşdur
və ovçuluq üçün təhkim edilmiş torpaq sahəsi 2654 min ha təşkil
etmişdir. Ovçuluq təsərrüfatlarında olan dırnaqlıların sayı 2006-cı
il ilə müqayisədə 14,73% artaraq 2015-ci ildə 18785-ə çatmışdır.
Ovçuluq təsərrüfatlarında olan xəzdərili heyvanların sayı 2006-cı
ildən 2015-ci ilə kimi 36,87% artaraq 146163 başa çatmışdır.
Təsərrüfatlarda olan ov quşlarının sayı isə bu dövrdə 67,6%
azalaraq 2015-ci ildə 1565 min baş təşkil etmişdir. Lakin quşların
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kütləvi miqrasiya dövründə (xüsusən payız, yaz) onların sayı 100
dəfələrlə artır (Azərbaycanda ətraf mühit, meşəçilik, balıqçılıq və
ovçuluq təsərrüfatları, 2015, səh.69-71). Köçəri su quşlarının
əhəmiyyətli hissəsi respublikanın Qızılağac, Ağgöl, Korçay, Qum
adası, Abşeron milli parkı və s. kimi su hövzələrində qışlayır.
Ovçuluq təsərrüfatlarının özlərində də ov heyvanlarının artırılması
mümkündür. Məsələn, Türkiyədə kütləvi surətdə kəklik, bildirçin
və s. inqubatorlarda artırılır, bir az böyüdükdən sonra sahələrə
buraxılır. Rusiyada Moskva ətrafında hərbi ovçuluq təsərrüfatında
hər il minlərlə çay ördəkləri süni yolla artırılaraq bir az böyüdülür
və təsərrüfatın sahələrinə buraxılır. Bu təsərrüfatlara ov məqsədilə
gələn turistlərə hər cür şərait yaradılır, onlar bütün ləvazimatlarla
təmin olunur, onlara ov itləri verilir və mütəxəsislər onları təlima-
tlandırır. Gələn gəlirlər isə təbiəti mühafizə işlərinə, təsərrüfatların
saxlanmasına və inkişafına xərclənir. Azərbaycan xalqının ənənəvi
olaraq ovçuluğa meylliyi, asudə vaxtını səmərəli keçirməsi,
istirahəti üçün bu sahənin inkişaf etdirilməsi məqsədəuyğundur.
İcazə verilən vaxtda, yerdə, miqdarda ov ovlanması insanların
sağlamlığı, əhval-ruhiyyəsinin yüksəldilməsi üçün də əlverişlidir
və iqtisadi cəhətdən ovçuluq turizmi təsərrüfatı üçün də əhəmiy-
yətlidir. Dünya standartlarına uyğun yaxşı təşkil olunmuş ovçuluq-
turizm təsərrüfatları əcnəbi ov həvəskarlarının da ölkəmizə
gəlməsinə, nəzarət altında ov etməsinə və valyuta gətirməsinə
səbəb ola bilər. Ovçuluq təsərrüfatlarında ovun məhdudlaşdırıl-
ması qeyri-qanuni ovlama, brakonyerlik kimi halların çoxalmasına
da səbəb olur. Rəsmi statistika göstərir ki, son illərdə ovçuluq
qaydalarının pozulması halları, bu sahədə inzibati orqanlar və
məhkəmələr tərəfindən baxılan işlərin sayı artmışdır (Azərbay-
canda ətraf mühit, meşəçilik, balıqçılıq və ovçuluq təsərrüfatları,
2015, səh.72). Müşahidələr göstərir ki, qeyri-rəsmi müvafiq hallar
daha çoxdur.

Çox təəssüf ki, bəzi yırtıcı heyvanların ovlanmasına qadağa
qoyulması onların sayının kəskin çoxalmasına, ev heyvanlarının
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artımına mənfi tə-
sir edir. Son illər-
də (2006-2015)
ovçuluq təsərrü-
fatlarında olan
xəzdərili heyvan-
ların sayı 36,8%
çoxalaraq 146163
baş olmuşsa, bu
dövrdə canavar-

ların sayı 41,2%, çaqqalların sayı isə 2,2 dəfə çoxalaraq mütləq
sayları müvafiq olaraq 17640 və 39146-ya çatmışdır (Azərbay-
canda ətraf mühit, meşəçilik, balıqçılıq və ovçuluq təsərrüfatları,
2015, səh.70). Bu vəhşilər ev heyvanlarına ziyan vurmaqla yanaşı,
həm də digər ov heyvanlarının körpələrini məhv etməklə onların
artımına ciddi mane olur. Ona görə də ovçuluq-turizm təsər-
rüfatlarında bütün sivil ölkələrdə olduğu kimi (məsələn, Rusiyada)
canavarların, çaqqalların və ala qarğaların sayı tənzimlənməli, di-
gər fərdlərin çoxalmasına mane olmayacaq səviyyədə saxlan-
malıdır. Azərbaycanda ovçuluq-balıqçılıq turizminin inkişaf
etdirilməsi üçün Türkiyənin, Rusiyanın və digər ölkələrin bu
sahədə olan təcrübələri öyrənilməli, respublikamızın turizm və
ekologiya nazirliklərinin və ovçuluq təsərrüfatlarının koordinasiya
olunmuş fəaliyyəti hesabına bu sahənin dirçəldilməsi məqsədəuy-
ğundur. Bu əhalinin sağlamlığı, asudə vaxtını səmərəli keçirməsi,
xarici və yerli turistlərin rekreasiya təsərrüfatlarına daha çox cəlb
edilməsinə səbəb olmaqla yanaşı, iqtisadi cəhətdən də səmərəli
olar.
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Current situation and development
 trends of the personnel training in tourism sphere

Современное состояние и тенденции развития
подготовки кадров для индустрии туризма

Xülasə: Məqalədə müasir dövrdə, yüksək ixtisaslı kadr
hazırlığı ilə sıx əlaqədə olan turizm sahəsinin inkişaf problemləri
təhlil edilmişdir, hansıki bugün mövcud vəziyyəti aşağı səviy-
yədədir. Aktual vəzifələr təlim, peşə inkişafı, turizm sənayesində
peşə hazırlığı, turist xidmətlərinin dünya və daxili bazarlarında
dəyişkən iqtisadi bilgilərə malik mütəxəssislərin sahibkarlıq kor-
pusunun formalaşdırılması hesab olunur. Son zamanlar Azər-
baycanda və dünyada turizm sahəsinin mütəxəssisləri üçün
innovativ təhsil növünə keçid ilə bağlı bir tendensiya yaranmışdır.

Açar sözlər: turizm sənayesi, turizmin inkişaf strategiyası,
yüksək ixtisaslı kadrlar, kadr hazırlığı.

Abstract: The article deals with analysing development
problems of tourism sector closely related to training of highly
qualified personnel in modern period. Actual tasks include trai-
ning, professional development, vocational training in the tourism
industry, the formation of entrepreneurship corps of specialists
with variable economic knowledge in the world and domestic
markets of tourist services. Recently, a tendency has emerged
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related to switching innovative educational methods for tourism
professionals in Azerbaijan as well as in the world.

Key words: tourism industry, tourism development strategy,
high qualified personnel, personnel training.

Резюме: В статье рассматриваются проблемы развития
туризма в Азербайджане на современном этапе, тесно
взаимосвязанные с подготовкой высококвалифицированных
кадров. Актуальными задачами являются: подготовка, повы-
шение квалификации, формирование предпринимательского
корпуса специалистов со знанием новых быстро меняющихся
экономических условий на мировом и внутреннем рынках
туристических услуг. В последнее время в мире и в
Азербайджане сложилась тенденция, связанная с переходом
на инновационный тип обучения специалистов в индустрии
туризма.

Ключевые слова: туристическая индустрия,
стратегия развития туризма, высококвалифицированный
персонал, обучение персонала.

İqtisadiyyatın aparıcı sektorlarından biri kimi məşğulluq
qabiliyyətinə malik olan turizm sənayesinin rolu, potensialı onun
müasir vəziyyətinə uyğun gəlmir. Kütləvi turizmin inkişafı
nəticəsində yaranan tələbatı tez bir zamanda təmin etmək cəhdi,
iqtisadiyyatın bu sahəsinin kadr ehtiyacının əksər hissəsi, onun
digər sahələri tərəfindən, bu sahə üçün qeyri peşəkar hesab edilən
kadr ehtiyyatı ilə ödənilməsinə gətirib çıxardı [1]. Turizm
sektorunda çalışan kadrların təxminən 60%-i peşə ixtisasına malik
deyillər [3]. Statistik və analitik məlumatların təhlili kadr
hazırlığına təsir göstərən turizmin qloballaşma göstəricilərini
ümumiləşdirməyə imkan verir.  Bu göstəricilər:

- Turizm sənayesində daim iş yerlərinin və beynəlxalq
səyahətlərin artması

- regional inteqrasiya proseslərinin gücləndirilməsi;
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- turizmin tədiqiqi və monitorinqinin statistik metodlarının
beynəlxalq standartlaşdırılmasının həyata keçirilməsi

- Turizmin yeni ictimai birliklərinin yaradılması
- Turizm müəssisələrinin və təhsil mühitinin inteqrasiyası [4]
Beynəlxalq turizm təşkilatı öz missiyasını belə müəyyən

edir: “Gələcəkdə turizm sahəsindəki mütəxəssis ehtiyacına cavab
olaraq, turizm mütəxəssislərinin təhsili və hazırlığında mükəm-
məlliyə nail olmaq”. ÜTT-nin turizm sənayesinin inkişafı ilə bağlı
əsas məqsədləri: [5]

ÜTT-yə üzv dövlətlərdə işəgötürənlər tərəfindən turizm
sənayesi mütəxəssisinə cari tələblərin müəyyənləşdirilməsi

- Dünyanın turizm regionlarında turizm sənayesi kadr
hazırlığı müəssisələrində beynəlxalq şkalaya uyğun keyfiyyət
standartlarının tətbiqi (TEDQUAL v.s)

- İdarə etdikləri milli turizm strukturlarının və turizm
sənayesinin dəstəklənməsi üçün insan resusrları potensialının
rolunun gücləndirilməsi (turizm təşkilatları, subsidiyalar, praktiki
məsləhətlər)

- Hər bir ÜTT-yə üzv ölkədə turizm sahəsində tətbiq edilən
keyfiyyət standartlarına uyğun, işəgötürənlərin, gələcək mütəxəs-
sislərin tələblərinə cavab verəcək kadr hazırlığı proqramlarının
müəyyənləşdirilməsi

ÜTT dövlət strukturları, təhsil müəssisələri, turizm sektor
sahibkarları ilə birlikdə rəqabətqabiliyyətli turizm sahəsinin kadr
hazırlığı sisteminin qurulmasında aktiv iştirak edir. Turizm dünya
iqtisadiyyatında günbəgün əhəmiyyətli rol oynayır. Məsələn,
İsveçrə, Avstriya, Fransa kimi ölkələrin büdcəsində əsas payı
turizmdən əldə edilən gəlirlər tutur. Turizm ticarət balansının
kəsrinin bağlanmasında vacib mənbələrdəndir. Dünya ölkələrinin
ümumi daxili gəlirlərində turizmin payı hər il artır.
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Cədvəl 1. Dünya ölkələrinin ÜMD-da turizmin payı
Ölkə ÜMD məhsulun payı

Turizmdən birbaşa
daxilolmalar %

Multiplikativ
təsiri nəzərə
alaraq
daxilolmalar %

Avstriya 8,6 15
İspaniya 6,8 18,2
Fransa 4,1 10,9
Xorvatiya 8,5 19,0
Böyük
Britaniya

3,4' 9,1

Kanada 3,4 11,0
Bolqariya 4,1 14,5
Dünya ÜDM-də
turizm payı

3,6 10,4

Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsi
sahəsində həyata keçirilən tədbirlərdən biri də ölkə üçün əsas sahə
olan turizmin formalaşması və inkişafıdır. Hazırda ölkəmizdəki
turizm xidmətlərinin keyfiyyətinə görə Türkiyədən və fəaliyyətdə
olan qiymətlərə görə Gürcüstandan geri qalırıq. 2014-cü ildə
Azərbaycanda turizmin ümumdaxili məhsulda payı 4,1% təşkil
etdiyi halda, bu göstərici qonşu Gürcüstanda 7,5%, Türkiyədə isə
12,3% təşkil etmişdir. Bu məqsədlə ölkədə bir sıra kompleks
tədbirlər həyata keçirilmiş və hal-hazırda da davam etdirilmək-
dədir. Son illər Azərbaycanda turizm sahəsində beynəlxalq
əlaqələrin təşkili və inkişaf etdirilməsi, turizm imkanlarının təbliği,
milli turizmin inkişafı və turizmin infrastrukturlarının yeniləşməsi
sahəsində konkret istiqamətlər müəyyənləşdirilib. Bu baxımdan
Azərbaycanda turizmi inkişaf etdirmək məqsədilə aşağıdakı vəzi-
fələr qarşıya qoyulmuşdur: Turizm sahəsində sahibkarlığın, turist-
lərə xidmətin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, bunların beynəlxalq
standartlara uyğunlaşdırılması, turizm fəaliyyətinin dövlət tənzim-
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lənməsi, turizm infrastrukturunun və sənayesinin inkişafı, eyni
zamanda, xarici investorların turizm sferasına cəlb edilməsi, bu
vəzifələrin ardıcıl olaraq həyata keçirilməsi Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 20 dekabr tarixli fərmanı ilə
təsdiq edilən Azərbaycan Respublikasında Turizm Şurasının
yaradılması haqqında Əsasnamədə bir daha göstərilmişdir [8].
Turizm sənayesi üçün mütəxəssis hazırlığı ilk dəfə İsveçrə də
Ecole hoteliere de Lozanna məktəbində XIX əsrin sonlarında
yaradılmışdır. Və bu ölkə bugünədək turizm sahəsinin kadr
hazırlığında lider ölkə kimi qalmaqdadır. XX əsrin əvvələrindən
digər İspaniya, Amerika, Avstriya, Böyük Britaniya kimi ölkələrdə
də digər hazrlıq müəssisələri açılmağa davam etdi. Və onlar təkcə
qonaqpərvərlik menecmenti üzrə deyil səyahət turizmi üzrə də
ixtisaslar əlavə edərək proqramı genişləndirmişdilər.

Turizm ticarət, nəqliyyat, iaşə, istehlak malları istehsalı v.s.
kimi bir sıra digər sahələrin inkişafına müsbət təsir göstərir.

Turizm sahəsində əmək və məşğulluğun strukturunun əsas
xüsusiyyətləri:

- Müvəqqəti işçilərin, part-time işçilərin və bu sahə üzrə
ixtisaslaşmayan, təhsili olmayan işçilərin yüksək faiz dərəcəsi

- Qadınlara nisbətən kişilərin say çoxluğu, aşağı səviyyəli,
ixtisaslaşmamış gənclər, “qara bazar” işçiləri

- Müvəqqəti müqavilələr ilə çalışan əcnəbi işçilərin sayının
artması

- məşğulluq və iş yükü həcmində mövsümi dəyişikliklər;
- iqtisadiyyatın digər sahələrinə nisbətən əmək haqqının

mövsümi dəyişməsi;
- uzun iş həftəsi və s. [6]
Turizmin yüksək səviyyəsi və xaricdə peşəkar turizm kadr

hazırlığı təcrübəsi demək olarki, yerli nəzəriyyə və konsepsiya-
larda əks olunmur; peşəkar sahə kadr hazırlığına nail olmaq yol-
ları, yanaşmaları, tendensiya və faktorları ümumiləşdirilməmişdir.
Turizm sənayesi üçün kadr hazırlığında artıq çoxdan, mütə-
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xəssislərin uzun müddətli kariyera və dünya standartları ilə uyğun-
laşan, keyfiyyətli çoxprofilli,çevik hazırlığına ehtiyac duyulurdu.
İxtisaslı mütəxəssis hazırlığı milli iqtisadiyyatın bütün sahələri
üçün hazırlanması nəzərdə tutulmuş mütəşəkkil bir sistemdir.
1970-ci illərdən bəri turizm dünyada məşğulluq sahəsi kimi
öyrənilir, turizm sahəsində peşə xüsusiyyətləri müzakirə olunur, və
milli iqtisadiyyatın bütün sahələri üçün kadr hazırlığında müxtəlif
təlim, tədris variantları təklif edilir. Əsas problem kimi turizm
peşəsinin xarakteri və turizm sahəsində peşəkar biliklər qeyd
edilir.

Nəticə
Aparılan araşdırmalara görə, turizm təhsili almış tələbələrin,

məzuniyyətdən sonra fərqli peşə sahələrinə istiqamətlənməsinin
səbəbi  bir qism faktlara əsaslanır. Bu faktlar tədqiqatçılar
tərəfindən ümumi olaraq; sektorun strukturu və mövsümi xarakter
daşıması, aşağı məvacib və iş şəraitinin əlverişsizliyi, iş təsvirinin
və peşə standartların olmaması, staj müddətində yaşanılan mənfi
təcrübələr tələbələrin turizm ixtisasını istəməyərək seçim etmələri,
uzun çalışma saatları və peşənin sosial status səviyyəsinin  aşağı
olması göstərilir.

Ölkəmizdə turizm sahəsində təhsil əsasən nəzəri biliklərə
üstünlük verilir. Lakin Avropa birliyinə üzv olan ölkələr və dün-
yanın digər inkişaf etmiş ölkələrində turizm sahəsində təhsil nəzəri
biliklərlə yanaşı praktiki bilgiləri də əhatə edir. Çünki, verilən
təhsilin uğurlu olması təkcə nəzəri biliklə kifayətlənmir, peşəkar
mütəxəssis yetişdirmək üçün nəzəri biliklə yanaşı praktiki biliklərə
də yer vermək lazımdır. Onu da qeyd edim ki, turizm sahəsi
sənayenin çox dinamik bir sahəsi olduğu üçün bu sahə üzrə verilən
təhsilin də dinamik bir struktura malik olması tələb olunur.  Eyni
zamanda həmin ölkələr də turizm sahəsində peşəkar mütəxəssis
hazırlığında turizm təhsil ocaqları ilə turizm müəssisələri birlikdə
qarşılıqlı əlaqədə olurlar. Bizim ölkədə isə təhsil müəssisələri ilə
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şirkətlər təhsil sahəsində heç bir vaxt birgə fəaliyyət göstərməyib-
lər. Ölkəmizdə  turizm sahəsində verilən təhsilin tələbələrin isteh-
salat təcrübə keçdikləri yerin bir-biri ilə uyumlu olması da
gərəklidir.

Peşəkar sektor mütəxəssislərinin tədris sahəsinə istiqamət-
lənməməsinin səbəbi professor müəllim heyətinin aşağı əmək
haqqı səviyyəsi və sənaye ilə müqayisədə yüksək dərs və metodik
yüklərinin olmasıdır. Kadr hazırlığı sisteminə daha çox təcrübə
cəlb olunmalıdır. Qarşılaşılan əsas problemlərdən biri pedoqoq
kimi fəaliyyət göstərən pedoqoqların təcrübi biliklərinin olmaması,
turizm müəssisələrində mövcud texnologiya, innovasiya alətlərin-
dən bixəbər olması, sektor biliklərinin zəif olmasıdırsa, digər tərəf-
dən sektordan cəlb olunan mütəxəssislərin pedoqoji qabiliyyət-
lərinin zəif olması və auditoriya ilə işləmək bacarıqlarının olmam-
sıdır. Nəticədə tələbələr təhsil müəssisələrində əldə etdikləri bilik
və bacarıqlar ilə sektorda qarşılaşdıqları bilik və bacarıqlar
arasında boşluq yaranır.

Turizm sahəsinin peşəkar kadr hazırlığında professor-müəl-
lim heyətinin ixtisas artırma proqramlarının həyata keçirilməsi,
işəgötürənlərin tələbi ilə, peşəkar pedoqoqların tədrisi arasında
aralıq mövqe tutur. Bu proqramlar, nəzəri və tətbiqi komponent-
lərin optimal birləşməsi, dəyişən əmək bazarının şərtlərinə uyğun-
laşan çeviklik,müxtəlif peşəkar istiqamətlərdə pedoqoji təcrübənin
yayılması və ümumləşdirilməsi ilə tamamlanmalıdır.
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Siyasi münaqişələrin və müharibələrin yaşandığı bölgələrdə
turistlərin təhlükəsizlik mədəniyyətinin təşkilində yerli

idarəetmə strukturlarının rolu

Role of the Organizational Structures in the Organization of
Tourist Security in the Region of Political Conflicts and

Conflicts Wars

Роль местных структур управления в организации
культуры безопасности туристов в регионах с наличием

политических конфликтов и войн

Xülasə: Naxçıvan turizm məkanlarında təhlükəsizlik mədə-
niyyətinin analizi bu tədqiqatın əsas məqsədidir. Təhlükəsizlik
mədəniyyəti ilə turizmdə yeni mərhələ açıldığını qeyd etmək
lazımdır. Tədqiqat əsasən qədim tarixi memarlıq abidələrinə sahib
olan Naxçıvan Muxtar Respublikasının turistik məkan olaraq təh-
lükəsizlik mədəniyyətindəki yerini analiz edir. Tədqiqatda təhlükə-
sizlik mədəniyyəti nəzəriyyəsi araşdırılır.
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Açar Sözlər: Naxçıvan, Turist, Təhlükəsizlik Mədəniyyəti.
Abstract: The analysis of safety culture in Nakhchivan

touristic regions is purpose of this research. It is important to make
a note that tourism cross a new stage with safety culture. On the
whole research was analyzed as a tourist place of Nakhchivan
Autonomous Republic which has ancient historical architectural
monuments in safety culture. The theory of safety culture is
analysed in the research.

Key words: Nakhchivan, Tourist, Safety Culture.
Резюме: Основной целью данного исследования

является анализ культуры безопасности в туристических
регионах Нахчывана. Следует отметить, что с появлением
культуры безопасности начался новый период в туризме. Для
желающих комфортного путешествия туристов, которые
ценят свое свободное время, крайне важно находиться в
безопасной территории. В основном это исследование
анализирует место Нахчыванской Автономной Республики,
обладающей древними историческими памятниками архитек-
туры, в культуре безопасности в качестве туристического
региона. В данной работе исследуется теория культуры
безопасности.

Ключевые слова: Нахчыван, туризм, культура
безопасности,

GİRİŞ
Dünyada birçox ölkələr qonşuları və ya ölkə daxilində etnik

qruplarla münaqişə içərisindədir. Bu münaqişələr turistlərə səyahət
edəcəkləri məkanları seçdiyi ərəfədə ciddi mənada təsir edən
faktorlardandır. Naxçıvan Muxtar Respublikası geostrateji möv-
qeyi baxımından ciddi mənada təhlükəsizlik təminatı tələb edən
bölgələrdəndir. Belə ki, SSRİ-nin süqutundan sonra ölkə Ermənis-
tanla başlayan müharibə zamanla hər iki tərəf arasında “Atəşkəs”
elan edilməsinə baxmayaraq davam edən bəzi atışmalar müha-
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ribənin hər dəqiqə başlaması təhlükəsini yaratdı. Bu təhlükə hələ
də davam etməkdədir. Bu mənada turistlərin getmək istədiyi yerlər
məhdud və risklidir.  Bu da bölgənin turizm potensialından geniş
şəkildə istifadə edə bilməməyinə səbəb olur.  Tətqiqatımız  savaş
ehtimalının yaşandığı bölgədəki turizm müəssisə və abidələrini
ziyarət edən turistlərin təhlükəsizliyinin təminatı və yaradılmalı
olan təhlükəsizlik mədəniyyətinin analizidir. (Mahmudlu ve
Əhmədov.2010)Təhlükəsizlik mədəniyyətinin turizm sahəsində
təmin edilməsi bir regionun daha çox turist cəlbediciliyinə təsir
edən əhəmiyyətli faktorlardan biri və ən vacibidir. Təhlükəsizlik
mədəniyyəti anlayışı beynəlxalq standartlara uyğun olaraq yerli
xalqın mənafeyini qoruyaraq iqtisadi inkişafına kömək etmək və
həmin regionların turistik obyekt olaraq daha da yaxşılaşdırıl-
masına səbəb olan bir termindir.  Belə ki,  “Maslov ehtiyaclar pira-
midasindakı “fizioloji” ehtiyacdan sonrakı məqama  təhlükəsizlik
ehtiyacı qoyulur. Burada “təhlükəsizlik ehtiyacını” bir fərdin
varoluşunu şərtləndirən arxetiplərdən biri və əsas meyarı kimi
görmək mümkündür.  (Huitt, Wiliam. 2004)

“Post-Fordist” istehsalat münasibətlərinin yaranmasından
sonra “boş zaman” anlayışı daha çox gündəlik həyatda özünə yer
tutdu.  (Ömer, 2002) Xüsusilə də kapitalizm bu “boş zamanı”
xəyali meta kimi satılabilən məhsula çevirdikdən sonra bu sahədə
ciddi mənada yeni münasibətlər yaranmağa başladı. Turizm isə iş
saatından geridə qalan vaxtı, tətil günlərini kapitalist sistemin
çıxarları istiqamətində qiymətləndirmək üçün yeni sahələrdən biri
kimi dünyada sürətlə yayılmağa başladı. Şübhəsiz, bu mənada
bilmədiyi və tanımadığı yerlərə gedən, fərqli istirahət mərkəz-
lərində olan və ya müxtəlif alternativ turistik fəaliyyətdə iştirak
edən fərdlərin təhlükəsizlik məsələsini daha da əhəmiyyətli bir
məqama yüksəltdi. Bu mənada turizm sənayesindəki “Təhlükə-
sizlik Mədəniyyəti” anlayışını analiz edərkən məsələnin iki fərqli
məqamına toxunmaq ehtiyacı yaranır. Bunlardan birincisi “fərdi”,
ikinci isə “global” təhlükəsizlikdir. Fərdi olaraq turistin turistik
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müəssisələrdə hər hansı bir şəkildə təhdid edilməməyi, ona qarşı
kobudluq (xidmət sahələrində), əxlaqına və şəxsiyyətinə qarşı
təzyiqlər (Bu məqam qaşılıqlıdır, çünki turistin də eyni şəkildə
səyahət etdiyi məkanda xidmət göstərənlərə və ya gəzdiyi bölgə-
dəki yerli xalqa qarşı kobud rəftarı yolverilməzdir.) olmamalıdır.
Təhlükəsizliyin fərdi məqamı qarşılıqlı mədəniyyətə və ikili etik
münasibətə dayanır. Ancaq məsələnin ikinci tərəfi isə global
səviyyədə həll edilir. Bu mənada dövlətlərin turistləri ola biləcək
müharibədən, siyasi basqılardan, təbii fəlakətlərdən qorumağı əsas
məqamdır. Çünki turizm sənayesinin daha da inkişafı üçün
dövlətin birinci şəkildə siyasi, mədəni, iqtisadi mühiti təmin etməsi
əsas şərtdir.  (Huitt, Wiliam; 2004).

1.“Mədəniyyət” termini nədir?
Təhlükəsizlik mədəniyyətini turizm və turistin “boş zamanı”

qiymətləndirmə fəaliyyəti konteksində analizinə keçməmişdən
öncə “mədəniyyət” sözünü bir termin kimi qiymətləndirmək daha
doğru olardı. Belə ki, mədəniyyət “insan qruplarına məxsus olan
və onlar tərəfindən yaradılan, nəsildən nəsilə ötürülərək ifadə
edilən, duyğuların, düşüncələrinin və darvanışların formasıdır”
(Kroeber və Kluckhohn, 1952).

“Mədəniyyət” termininə dair antik yunan ədəbiyyatından
postmodern nəzəriyyələrə qədər davam edən müzakirəli tədqi-
qatlar mövcuddur. Ancaq məsələyə dair fundamental analizlər
Kroeber və Kluckohn (1952) tərəfindən aparılmışdır. Əslində bir
növ fəaliyyət prosesi (cultivation) olaraq ifadə edilən və hey-
vandarlıq (buna nümunə olaraq çobanlığı, yaylaq və ya qışlaqlar
arasındakı həyat tərzini, qəssablığı), zehni fəaliyyət (active
cultivation) kimi fərqli məqamlarda özünə yer tapan  qavrayışdır.
Eyni zamanda “bütün bir həyat tərzi” kimi də qiymətləndirən
tətqiqatlar da mövcuddur.  Raymond Villiams “Mədəniyyət”
(Kültür) (1993;8)  əsərində (burada mədəniyyət daha çox sos-
yalogiya elminin nəzəri bazası əsasında tədqiq edilir və bir növ
“interdisipliner”, fənlərarası əlaqənin yaratdığı ortak “nötr”
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qavrayış  kimi analiz edilir) terminin iki əsas məna çalarına
toxunur.

“...burada iki əsas məqam diqqəti cəlb edir. A) Kütləvi
fəaliyyətlərin, ancaq orjinallıq ehtiva edən (dil, sənət üslubları,
intelektual fəaliyyət formaları kimi) bütün mədəni fəaliyyət mə-
qamlarınınn üstündə dayanan bir həyat tərzinin ehtiva edən
(öyrədən ruh) olaraq ifadə edilir. B) İkinci bir tərəf isə əvvəlcədən
keçmiş nəsillər tərəfindən yaradılmış, bilvasitə və ya bilavasitə
nəsillər arasında ötürülmüş olan “bütöv bir ictimai şərait” kimi də
ifadə edilməkdədir.  Adətən bu iki yanaşma a) idealist və
b)materialist bir baxış bucağını ifadə edir.”

1.1. Təhlükəsizlik Mədəniyyəti Nədir?
Təhlükəsizlik mədəniyyətinin turizm sektorundakı mahiy-

yətinə və əhəmiyyətinə dair mülahizələrə yer verməmişdən öncə
bu qavrayışın ilkin çıxış nöqtəsinə nəzər yetirməyimiz daha yaxşı
olardı.  Belə ki, “təhlükəsizlik mədəniyyəti” terminini ilk dəfə
olaraq 1986-cı ildə baş vermiş Çernobıl AES-də güclü nüvə
partlayışı hadisəsinin nəticəsi olaraq hazırlanan bir raporda 1989-
cu ildə istifadə edilmişdir. Bu təhlükəsizlik mədəniyyəti terminini
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi istifadə etmişdir (Dursun,
2012).

Təhlükəsizlik anlayışının əslində bir çox fərqli aspektləri
olduğu üçün burada turizm üçün ehtiva etdiyi mənaya daha çox
toxunmaqda fayda vardır. Adətən təhlükəsizlik  mədəniyyəti hər
hansı bir qurumun sağlıq və güvənlik təminatı və bu anlayışlara
yanaşma tərzi ilə fərdi və qrup dəyərlərinin, vərdişlərinin, yanaşma
tərzlərinin və davranış qaydalarının bir bütünü olaraq qiymətlən-
dirilməkdədir (Tütüncü, Kiremitçi və Çalışkan 2011).

Adətən turizm sənayesində daha çox satılabilən məhsul kimi
xidmət və dəyərlər olduğu üçün hər iki tərəfin də təhlükəsizlik
mədəniyyətinə riayət etməyi mühim rol oynayır. Belə ki, turizm
qurumlarının və ya müəssisələrinin (muzey, restoran, otel, sərgi və
s.) təhükəsiz xidmət göstərməyi üçün ilk öncə həmin qurumlarda
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işləyən fərdlərin bu mədəniyyətə riayyət etməyi əsas şərtdir. Eyni
zamanda onların da təhlükəsizliyi təmin edilməlidir (Ju-feng,
2005).

Müəssisələrdə işləyən şəxslərin də sağlam xidməti üçün tə-
min edilməli bəzi məqamlar adətən bu kateqoriyalar altında müəy-
yən edilir. İş sağlığı və həmin işin gətirdiyi müəyyən xəstəliklərlə
bağlı iş qəzası, fövqəladə  bir vəziyyətin yaranması nəticəsində
insana və ya qurum fəaliyyətinə mənfi təzir edən hadisə də ifadə
edilə bilər. Xüsusi ilə turizm sektorunda iş qəzası və işin yaratdığı
xəstəliklər özünü fərqli bir istiqamətdə biruzə verməkdədir.  Dün-
yada turizm sektorunun sürətlə inkişaf etməsi, qurumlar və müəs-
sisələr arasındakı rəqabət mühiti bu sektorda fərqli risk faktor-
larının yaranmağına səbəb olmaktadır.  Bu sahədə olan təhlükəli iş
şəraiti və buna təhlükəsizlik qaydalarına riayyət etməyən şəxslərin
müxtəlif dərəcəli və formalı xəslətiklərlə qarşılaşdığı görülmək-
dədir.  Adətən turizm sahəsində fəaliyyət göstərən şəxslərdə əzələ
və skilet sistemində müxtəlif xəstəliklər aşkarlanmaqdadır. Digər
tərəfdən isə bu sektorda işləyən insanlarda daha çox rast gəlinən
qəzalar yanmaq, yıxılmaq, kəsilmək, zəhərlənmə, boğulmaq,
elektrik cərəyanın vurması və boğucu iş mühiti, turistin səyahət
etdiyi bölgə ilə əlaqədar olan risklər  (müharibələr, silahlı terror
qruplaşmaları, cəngəlliklər, bataqlıqlar, xalqın yerli adət-ənənələri
və s.)  və buna bənzər fərqli məqamlar olar bilər. Turistik qurum
və müəssisələrdə təhlükəsiz və sağlam bir iş mühitinin yaradılması
üçün təhlükəsizlik mədəniyyətinə  ciddi mənada riayət edilməlidir
(Ufuk və  Serçeoğlu, 2013)

1.1. 1. Turizm Sənayesində Təhlükəsizlik Mədəniyyəti və
Kateqoriyalar

Turizm müəssisələrində və tarixi-memarlıq abidələrinin
turistik məkan olaraq istifadə edilməsində bir sıra əsas faktor
həlledici funksiyaya malikdir. Belə ki, dünyadakı bir çox alternativ
və postmodern turist məkanları öz qonaqlarını qəbul edir. Bu
qəbildən olan məkanların sırasına adətən yeraltı mağaralar, tarixi-
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memarlıq abidələri, qədim tikililər və ya müxtəlif zəhərli heyvan-
ların, həşəratların yaşadığı bölgələr, ya da ki müharibə təhlükəsi
olan, terror faktı mövcud olan ərazilər daxildir. Bu mənada
Naxçıvanın turizm məkanlarının təhlükəsizliyinin təminatı və
burada təhlükəsizlik mədəniyyətinin arxetiplərinin formalaşdırıl-
ması da çox əhəmiyyətlidir. Ancaq əvvəlcə məhz təhlükəsizlik
mədəniyyəti anlayışının əhatə dairəsinə daxil olan elementlərin
kateqoriyalar içərisində sıralamaq fikrimizin konseptual şəkildə
təqdimatı üçün əsas rola malik ola bilər: (Zhang və Zheng, 2001)

Turist qrupları arasında əlaqə - Turizm müəssələrində
qruplararası əlaqə və bu əlaqə zamanı təhlükəsizlik mədəniyyətinin
formalaşdırılması çox mühim rola malikdir. Belə ki, qrup daxili
etibarın və qrupun davamlı fəaliyyətinin təminatı üçün fərdlərin
ciddi şəkildə cəhdi əhəmiyyətli funksiya daşımaqdadır.

Turizm müəssisəsində idarə heyətinin təhlükəsizlik mədə-
niyyətinin formalaşmasında iştirakı- Turizm müəssələrindəki ida-
rə heyətinin təhlükəsizlik qayadalarına riayyət etməsi və hənin
qaydalar əsasında öz fəaliyyətini qurması ciddi faktorlardan
biridir.

İşçilərin təhlükəsizlik mədəniyyətini bərpa etmək və davam-
lılığını təmin etmək üçün bu prosesdə iştirakının təşkili - Turizm
müəssisələrində təhlükəsizlik mədəniyyətini formalaşdırmaq üçün
əsasən işçiləri həmin təhlüksizlik qaydalarını bərpa edən, yaradan,
davamlılığını təmin edən səlahiyyətli şəxs kimi müəyyənləşdirmək
lazımdır. Bu halda onların  müəssisəsə daxilində təhlükəsizliyi
başqa turistlərdən tələb etməsi faktı mümkün ola bilər.

Mükafatlandırma sistemləri - Turizm müəssələrində təhlü-
kəsizlik mədəniyyəti qaydalarına riayyət edənlərin mükafatlan-
dırılması, həmin qaydaları pozanların cəzalandırılması müəssisə
daxilində təhlükəsizlik mədəniyyətinin inkişafını təmin edən
faktorlardan biri kimi hesab edilə bilər. Bu mənada xüsusi ilə onu
da qeyd edək ki, mükafatlandırılma sistemi işçilərin həmin
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müəsissə daxilindəki təhlükəsizlik mədəniyyətinə daha ciddi bir
perspektivdən yanaşmasını təmin edən faktorlardan biridir.

Hesabat kimi təqdim etmə sistemi - Turizm müəssisələrində
baş verən hadisələr barədə zamanında məlumatların hazırlanması
və yaranmış problemlərin həlli, təhlükəsizliyin təminatı və təhlü-
kəsizlik mədəniyyətini təhdid edən faktorların ortadan qaldırılması
sahəsində görülən işlər ciddi nəzarət tələb edir. Bu mənada
raporlama sistemi mühim əhəmiyyətə malikdir. (Tanrıverdi, 2016)

1.1. Turizm Sənayesində Təhlükəsizliyə dair Yanaşmaların
Təşkili Modeli.

Tətqiqatımızda əsas diqqət mərkəzində saxlamaq istədiyimz
model kimi “Təhlükəsizliyə dair Yanaşmaların Təşkili Modeli”dir.
Bu model Naxçıvan Muxtar Respublikasında Turizm sənayesinin
ümumi vəziyyətini analiz etmək və nəzəri çərçivəni formalaşdır-
maq üçün olduqca geniş imkanlara malikdir.  Naxçıvan Muxtar
Respublikasının inkişaf edən və dəyişən kapitalist münasibətlər
məqamında turizm potensialının müəyyən məqamda geostrateji
mövqeyi və təbii yerləşmə məkanı yönündən zəif inkişafını
şərtləndirən bir çox faktor vardır. Ancaq modern Naxçıvanın
turizm imkanlarını müxtəlif istiqamətdə qiymətləndirə bilərik. Bu
model məhz akademik bir perspektivdən yanaşmaq imkanı
verkdədir.

“Təhlükəsizliyə dair Yanaşmaların Təşkili Modeli” özündə
dörd əhəmiyyətli ünsürdən, elementdən ibarətdir. (Guldenmund.
2000)

Təchizat - Burada əsas təhlükəsizlik təminatının təşkili üçün
ehtiyac olan təchizatdan və fiziki təhlükələr məsələnin mərkəzində
dayanır.  Məhz “təchizat” üçün əvvəlcə turizm sənayesindəki
müəyyən edilmiş turist marşrutlarını analiz temək və risk faktoru
ehtiva edən marşrutların hansı olduğunu diqqətə almaq lazımdır.
Əslində aşağıdakı turist marşrutlarının böyük bir qisminin risk
faktoru daşıdığını məhz bölgənin ərazisinin xeyli kiçik olması və
böyük bir qisminin Ermənistanla sərhəd qonşusu olmasından
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qaynaqlanır. Burada  qarşı tərəfdən atəşkəsin hər an pozulması
halları qeydə alınır.

Əldə etdiyimiz müəlumat əsasında məhz Naxçıvan Muxtar
Respublikasının Turizm üçün əlevrişli marşrutlarını bu şəkildə
sadalaya bilərik. Naxçıvan-Gəmiqaya, Naxçıvan-Əlincə Qalası,
Naxçıvan- Ashabi Kəf, Naxçıvan- Ordubad, Naxçıvan- Qarabağlar
(Web-2.Səhifə İstifadə Tarixi\12.06.2017 )

Təchizat baxımından əslində turistik marşrutların möv-
cudluğu faktına baxmayaraq tədqiqatımızın əsas hipotezini təşkil
edən “təchizata” dair təhlükə faktoruna dair əldə etdiyimiz
məlumatlar bu istiqamətdədir. Naxçıvan Muxtar Respublikası
ordusu sərhəd bölgəsində ciddi şəkildə müdafiə mövqeyində
dayansa da, Ermənistan tərəfindən hər gün ərzində 10-15 dəfə
atəşkəs rejimi pozulur. Bu isə öz növbəsində iki ölkə arasında
imzalanmış “Bişkek Müqaviləsinin” (12 may 1994) şərtlərinin
pozulması deməkdir. Şübhəsiz bu bölgəyə səyahət etmək istəyən
turistlər üçün risk faktoru daşıyır. (Ramazanov, 2016)

Hüquqi Baza- Turistlərin öz yaşadığı ərazidən tanımadığı,
hər hansı bir şəkildə əlaqəsinin olmadığı bölgələrə səfəri əslində
özündə yarana biləcək hər hansı bir təhlükədən xəbər verir.
Turistlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün mütləq şəkildə
dövlətlər öz qanunlarını bu istiqamətdə də təşkil etməlidirlər.

Bu modelə görə hüquqi baza qismi özündə qaydalara,
proseslər, qanunlar, idarə etmə qaydaları və siyasəti kimi əhə-
miyyətli kategoriyaları birləşdirir.  Bu  mənada turistlərin hüquq-
ları, azadlığı və təhlükəsizliyi Azərbaycan Respublikası Konstitu-
siyası və Naxçıvan Muxtar Respublikası Konsistusiyasında təsdiq-
lənmiş əsaslara görə təmin edilir. (web-2. Səhifənin açılma tarixi.
29.08.2017) Eyni zamanda Naxçıvan yerli idarəetmə strukturları
da məhz bölgənin turistik məkan olması baxımından təhlükə-
sizliyinin təminatına və risklərin minimum həddə endirilməsinə
ciddi nəzarət etməkdədir.  Xüsusilə, Naxçıvan Muxtar Respubli-
kası Müdafiə Nazirliyi və Türkiyə Cumhuriyyəti Müdafiə Nazirliyi
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arasındakı iki tərəfli razılaşmaya görə burada təhlükəsizlik təd-
birləri daha əhatəli və ciddi şəkildə həyata keçirilir (Şimşek, 2010).

İnsan Resursları- Analiz etdiyimiz modelin bu kategori-
yasında işçilər, nəzarətilər, idarə edici, təhlükəsizlik nərəfləri,
mütəxəsislər, iqtidar  sistemi və Qeyri Hökümət Təşkilatları kimi
bəzi əhəmiyyətli qrupların fəaliyyətindən ibarət olmaqdadır.
Turizm sektoru üçün lazımlı şəxsi heyyətin olması və şəraitin,
mühitin təşkili bu sektorun daha da inkişaf etməsi üçün şərait
yaratmaqdadır. Tarixi, memarlıq abidələrinin panoptik (Foucault,
2008) nəzarəti və şəhər içərisindəki təhlükəsizlik kameraları,
dövlətin var olan təhlükəyə qarşı göstərdiyi ciddi münasibət
əhəmiyyətli faktorlardandır.

Risklər- Turizm sənayesindəki təhlükəsizlik mədəniyyətində
əhəmiyyətli ünsürlərdən biri də müəssisə içərisində işləyənlərin və
ya turistlərin arasındaki münasibətlərdən yaranan münaqişə,
müəssisənin daxilindəki iş şəraitinin daşıdığı risklərlə birlikdə bir
də ümumi ölkənin daşıdığı risklər mövcuddur.  Bu mənada Nax-
çıvan Muxtar Respublikasının  turizm sektoru üçün risk faktoru
kimi Ermənistan ilə davam edən müharibə və qeyri-müəyyən
fasilələrlə sərhəd bölgələrdə atışmaların olmasıdır.  Məsələnin
daha çox risk ehtiva edən qismi isə bu atışmanın nə vaxt başlayıb
nə vaxt bitəcəyinin müəyyən etməyin qeyri-mümkün olmasıdır
(Akar, 2017).

Bu model əsasında Naxçıvan Muxatr Respublikasının turizm
sənayesinə nəzər yetirdikdə bölgədə alternativ (Ashabi-Kəf
mağarası və b.), tarixi (Mömünə Xatun Türbəsi və b.), səhiyyə
(Duzdağ oteli) kimi sahələrdə turizm baxımından geniş imkanların
olduğunu görə bilərik. Eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının
bölgədəki güclü iqtisadiyyatı olan bir dövlət olması, “Qars”
müqaviləsinə əsasən Türkiyənin siyasi və strateji dəstəyinin və
Naxçıvan MuxtarRespublikası hökümətinin və ordusunun yarat-
dığı imkanlar məhz bu risk faktorunu müəyyən qədər azaltmaqda
əhəmiyyətli  rola  malikdir.   Eyni  zamanda  onu  da  qeyd  edək  ki,
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Naxçıvan Muxtar Respublikası iş imkanlarının müəyyən qədər zəif
olduğu bir bölgədir.  Məhz turizm sənayesinin inkişafı nəticəsində
burada yeni iş yerlərinin açılması və yerli əhalinin daha rahat
təminatı üçün şərait yarada bilər.  Sonda onu da qeyd edək ki,
məhz müharibə meyarının medya vasitəsi ilə geniş yayılması
Naxçıvan Muxtar respublikasının turizm sənayesinin inkişafına
risk təşkil edir (Muradov, 2003).

2. Metadologiya və Tətqiqatın Nəticələri
Naxçıvan Muxtar Respublikasının tarixi-memarlıq abdiə-

lərindəki təhlükəsizlik mədəniyyətinin təşkili və həmin abidələrin
turizm müəssisəsi kimi faəliyyəti üçün təhlükəsizliyin təminatı
mühüm əhəmiyyətə malikdir. Bu mənada Naxçıvan Muxtar
Respublikasının təhlükəsizlik mədəniyyətinin təminatı ilə bağlı
əldə edilmiş qaynaqların müqayisəli analizi tədqiqatımızın empirik
qismini formalaşdırır. Burada əsasən Naxçıvan Muxtar Respub-
likasının turizm potensialının və imkanlarını təhdid edən faktorla-
rın konseptual çərçivəsi müəyyən edildi. Yuxarıdakı iddia etdi-
yimiz hipotezə dair nəticələri aşağıdakı kimi təsnif edə bilərik.

Belə ki, birinci məqamda Naxçıvan Muxtar Respublikası
Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətininin fəaliyyəti, panoptik bir
prizmadan təhlükəsizlik mədəniyyətini formalaşdıran və ümumi
təhlükəsizliyi təmin edən şəhər kameralarının quraşdırılması, tari-
xi-memarlıq abidələrinin xüsusi effektlərlə işıqlandırılması və
bərpası, şəhərin ciddi şəkildə abadlaşdırılması bu baxımdan əsas
həlledici faktor funksiyasını daşıyır (Əliyev, 2002).

Şübhəsiz, yuxarıda sadaladığımız faktorlara baxmayaraq,
Naxçıvan Muxtar Respublikası istər tarixi-memarlıq, təbiət
mənzərələri, təbii bulaqları, istərsə də dini-mifoloji elementləri ilə
zəngin abidələri ilə qonşu ölkələrdəki turistlərin marağını cəlb
etməkdədir.  Bu mənada sərhəd ölkələrdən bu bölgəyə xeyli sayda
turist səfərləri təşkil edilməkdədir.  Əslində bu turistlər məhz yu-
xarıda qeyd etdiyimiz münaqişə meyarının  mövcudluğu ərəfə-
sində müşahidə edilməkdədir.



Dilbər Quliyeva, Ziyad Quliyev, Haluk Tanrıverdi

72

Naxçıvan Muxtar Respublikasının turizm sektorunun Ermə-
nistan tərəfindən risk ünsürünü təşkil etməsinə baxmayaraq,
hökümət bu istiqamətdə ciddi addımlar atmışdır. Belə ki,  bölgəni
ziyarət edən turistlərin məhz müharibə təhlükəsini hiss etməmək-
ləri üçün təşkil edilən psixoloji yöndə tədbirlər xeyli faydalıdır.
Bunları daha geniş və əhatəli şəkildə analiz etmək, sıralamaq
mümkündür. Ancaq aşağıda əcnəbi turistlərin bölgənin daşıdığı
riski hiss etməməklərinə təsir edən faktorların başlıca olanlarını
belə sadalaya bilərik. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti, Şəhər
daixilində Quraşdırılmış Kameralarla Panoptik Nəzarət, Tarixi-
Memarlıq Abidələrinin xüsusi effektlərlə işıqlandırılması, Yerli
İdarəetmə Orqanlarının Təhlükəsizlik təminatı, Sərhəd Təhlükə-
sizliyi, Bölgədəki infrastrukturun modern memarlığa uyğun yeni-
lənməsi və inşası, Tarixi abidələrin, turistik məkanların müha-
fizəsinin təşkili, Yerlı əhalinin öz mənzillərini əcnəbi turistlərə
kirayə verməsi, Müxtəlif xarici nümayəndələrin və turizm
şirkətlərinin olması (web-3. Səhifənin istifadə tarixi. 29.08.2017)

Yerli idarəetmə qurumlarının və söz sahiblərinin məhz böl-
gənin inkişafı üçün təşkil etdikləri təhlükəsizlik tədbirləri nəti-
cəsində davam edən riskə baxmayaraq, turistlərin sayı xeyli sayda
artmışdır. Bu mənada ölkəyə gələn turistlərin sayının müqayisəsi
daha ciddi fakt rolunu oynayacaqdır.  Xüsusilə cədvəlin birinci
qismi məqalədə iddia etdiyimiz hipotezin təsdiqi mahiyyətindədir.
Göründüyü kimi 2006 –cı ildə ölkəyə daxil olan turist sayı 93930
nəfər idisə, bu rəqəm 2016-cı ildə 403275 nəfər olmuşdur. Sadəcə
elementar bir hesablama ilə aradakı fərqin 309345 nəfər olduğunu
görmək mümkündür. Şübhəsiz bu əslində turizm sektorunda var
olan risklərin və buna qarşı hazırlanan təhlükəsizlik tədbirlərinin
əhəmiyyətinə dair tutarlı informasiya verməkdədir.
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NƏTİCƏ.
Araşdırmamızın nəticəsi olaraq Naxçıvan MR.-nın turizm

sənayesinin inkişafı üçün geniş imkanların olduğunu anlamaq olar.
Buradakı tarixi memarlıq abidələri, geostrateji mövqeyi və turizm
imkanları baxımından bir çox yeni istiqamətdə nailiyyətlər əldə
edilmişdir. Həmin imkanların istifadə edilməsi üçün mütləq
şəkildə ciddi təqdimata istiqamətlənmiş layihələr hazılanmalıdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının turizm imkanlarını belə
təsnif edə bilərik, Naxçıvandakı memarlıq abidələri, Naxçıvandakı
coğrafi-təbii landşaft və buna uyğun abidələr və  Mifoloji
hekayələri özündə ehtiva edən mağara, dini məkanlar...

Naxçıvan Muxtar Respublikasında Təhlükəsizlik Mədəniyyə-
tini analiz etdiyimiz tədqiqatın nəticəsi olaraq qeyd edə bilərik ki,
bölgənin geostrateji mövqeyi və Ermənistanla olan müharibə
şəraitinə baxmayaraq, 2006-2016-cı illər arasındakı statistik rə-
qəmlərin fərqi məsələyə fərqli prizamdan baxmağımız üçün imkan
yaradır. Belə ki, mövcud münaqişə  öz həllini tapsa, məhz təh-
lükəsizliyin qlobal müstəvidə həllindən sonra bölgədə turizm sə-
nayesi ciddi mənada inkişaf edə bilər.  Naxçıvan Muxtar Respub-
likasına daxil olan turistlərin son on il ərsində kifayət qədər art-
maqla bərabər, məsələnin ikinci tərəfi də maraqlı bir fakt kimi qar-
şımıza çıxmaqdadır. Ölkədə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin qərarı ilə “Turizm İnformasiya Mərkəzinin” yara-
dılması və burada müxtəlif istiqamətlərdə turların, turistik
ehtiyacların təminatı, turistlərin məlumatlandırılması da müharibə
şəraitində olan ölkədəki  təhlükəsizlik mədəniyyətinin ciddi
mənada təşkilinə dair müəyyən fikir əldə etməyimizə rəvac verir.
(web-2/ Səhifənin istifadə tarixi. 29.08.2017)

Sonda onu da qeyd edək ki, Naxçıvan Muxtar Repub-
likasındakı turizm sektorunda risklərin və qabaqlayıcı tədbirlərinin
qarşılıqlı təsiri nəticəsində yerli əhalinin də bu boş zamanını
qiymətləndirmək meyilləri xeyli sayda artmışdır. Yuxarıdakı
tabloda Naxçıvandan kənarda turizm fəaliyyəti üçün gedən
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şəxslərin statistik rəqəmləri xeyli məlumatvericidir. Aradakı on il
ərzində yerli əhalinin turist kimi xaricə çıxması və boş zamanını
turistik fəaliyyətlə dəyərləndirməsi ölkənin iqtsadi cəhətdən
güclənməklə birlikdə, siyasi və mədəni aspektdən də dəyişdiyini
göstərir. Bu da əslində  digər bir tərəfdən təhlükəsizliyin təmina-
tından qaynaqlanır, çünki turist kimi evini tərk edən yerli əhali hər
hansı bir müharibə riskinə qarşı müdafiə olunduğu təminatına
etibar etdiyini də göstərir.

Eyni zamanda onu da qeyd edək ki, Naxçıvan Muxtar Res-
publikasının təhlükəsizlik mədəniyyətinin təşkilinə dair tədqi-
qatımızın nəticəsində bu zəmini yaradan bir sıra faktlar da daha
dəqiq görülməkdədir. Bu mənada ciddi mənada ölkənin müdafiə
və təhlükəsizlik məsələlərini qoruyan Dövlət Təhlükəsizlik
Xidməti mövcuddur. Eyni zamanda modern texnalogiya vasitə-
lərindən istifadə edilməsi və şəhər daxilində quraşdırılmış
kameralarla panoptik nəzarətin təşkili, tarixi-memarlıq abidələrinin
xüsusi effektlərlə işıqlandırılması, yerli idarəetmə orqanlarının
təhlükəsizlik təminatı, sərhəd təhlükəsizliyi, bölgədəki infrastruk-
turun modern memarlığa uyğun yenilənməsi və inşası, tarixi
abidələrin, turistik məkanların mühafizəsinin təşkili, yerli əhalinin
öz mənzillərini əcnəbi turistlərə kirayə verməsi, müxtəlif xarici
nümayəndələrin və turizm şirkətlərinin olması da məhz bölgənin
turizm sənayesinin inkişafı üçün yaradılmış zəminin göstəricisidir.
(web-3. Səhifənin istifadə tarixi. 29.08.2017)
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İctimai faydalı təşkilatlar barədə qısa icmal

Basic overview of Public Benefit Organizations

 Краткий обзор общественных организаций

Xülasə: Təqdim olunan məqalə cəmiyyətin sosial rifahı
naminə fəaliyyət göstərən İctimai Faydalı Təşkilatlardan bəhs edir.
Bu təşkilatlar ictimai siyasətlərin yaxşılaşdırılması və ehtiyaclara
uyğunlaşdırılması, yoxsulluğun azaldılması, ictimai iştirakçılığın
təmin olunması, insan hüquqlarının qorunması, sağlamlıq, təhlü-
kəsiz qida və ətraf mühitin formalaşması və bu kimi digər fəaliy-
yətlərlə məşğul olur. Belə ki, məqalədə ictimai faydalılıq anlayı-
şının tərifi, bir neçə Avropa ölkəsində qəbul olunan ictimai faydalı
fəaliyyətlərin təsviri, ictimai faydalı təşkilatlara verilən imtiyaz-
ların müəyyənləşdirilməsi, ictimai faydalılıq statusu, onun əldə
olunması üzrə təklif olunan meyarlar kimi mövzulara toxunulur.
Ümumiyyətlə, bu məqalədə əks olunan tədqiqatın əsas məqsədi
ictimai faydalılıq statusunu tətbiqetmə prosesinə başladıqda dünya
ölkələrinin təcrübələrini öyrənmək və yaymaqdır.

Açar sözlər: vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları, ictimai faydalı
təşkilatlar, ictimai faydalı fəaliyyətlər, ictimai faydalılıq statusu.

Abstract: The presented article deals with the Public Benefit
Organizations, which serves decisively for the social welfare of
society. These organizations engage in a variety of activities like
making social policies work for all, alleviating poverty, promoting
public participation, protecting human rights, ensuring health and
safety, food security and others. Accordingly, the points like
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definition of the concept of public benefit, delineation of public
benefit activities accepted in several European countries,
determination of the privileges to public benefit organizations,
public benefit status, the proposed criteria for its achievement are
scrutinized in this article. All in all, the research that the given
article is about aims at studying and disseminating the experience
from the countries in the world when applying the status of public
benefit.

Keywords: civil society organizations, public benefit
organizations, public benefit activities, public benefit status.

Резюме: В представленной статье рассматриваются Об-
щественные полезные организации,  работающей на со-
циальное благосостояние общества. Эти организации зани-
маются улучшением социальной политики и адаптацией к
потребностям, сокращением масштабов бедности, обеспе-
чением участия общественности, защитой прав человека, здо-
ровьем, безопасным питанием и формированием окружающей
среды и т. д. Таким образом, в статье основное внимание
уделяется определению концепции общественного блага,
описанию общественно полезной деятельности, принятой в
европейских странах, выявлению привилегий общественным
организациям, статусу общественного благосостояния и
предлагаемым критериям его достижения. Основной целью
этого исследования является изучение и распространение
опыта стран во всем мире при применении статуса
общественной полезности и благосостоятельности.

Ключевые слова: организации гражданского общества,
общественные организации, общественно- полезная дея-
тельность, статус общественной полезности.

Vətəndaş Cəmiyyəti Təşkilatları (VCT) üçün hüquqi baza
adətən təşkilatlara həm təşkilati/şəxsi, həm də ictimai faydalı
məqsədləri həyata keçirmək üçün müxtəlif formalarda yaranmağa
dəstək olur. Adətən hökumət öz qanunvericilik normalarında bütün
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VCT-lər üçün eyni imkanlar və status versə də, bəzi ölkələrdə
məqsəd və fəaliyyətləri əsasında yaranan müəyyən qrup təşkilat-
lara xüsusi status verilir, onların cəmiyyət üçün daha da faydalılığı
müxtəlif kriteriyalarla müəyyənləşdirilir. Bununla hökumət
cəmiyyətə faydalılıq üzrə fəaliyyətləri təbliğ etməyə çalışır. Bu cür
fəaliyyətləri həyata keçirən VCT-lərə "xeyriyyə" və ya "ictimai
faydalı təşkilat" (İFT) kimi müxtəlif adlar verilir.Dünya təcrü-
bəsində İFT-ləri fərqləndirən və onların fəaliyyətlərini asanlaş-
dıran təcrübə dərin kök atıb. Mülki hüquq ənənəsi kimi ictimai
faydalı məqsədlərə həsr olunmuş vəqflər b.e.ə. 5-ci əsrdə dünyanın
müxtəlif ölkələrində mövcud olub. Xeyriyyə məqsədlərinin sui-
istifadənin aradan qaldırılmasına müvəffəq olmuş Xeyriyyəçilik
haqqında İngilis Əsasnaməsi 1601-ci ilə təsadüf edir. Zamanla,
ictimai faydalılıq anlayışı xəstənin qayğısına qalmaq, insanlara
təlim vermək, körpülər tikmək, yollar salmaq və bunlara uyğun
məqsədlər həyata keçirmək kimi fəaliyyətləri özündə birləşdirib.
Təqdim olunan məqalədə biz “ictimai faydalılıq” ifadəsindən
istifadə etməklə sözügedən statusu nəzərdə tutmuş olacağıq və
hüquqi olaraq tanınmış, eləcə də, bu statusu uyğun olan təşkilatları
digərlərindən fərqləndirmək üçün “ictimai faydalı təşkilat” (İFT)
ifadəsindən istifadə edəcəyik.Bu statusu təhlil edərkən biz İFT-
lərin (1) xüsusiyyətləri və məqsədi; (2) tənzimləyici yanaşmaları;
(3) meyarları; (4) qərar vermə səlahiyyəti; (5) sertifikatlaş-
dırma/qeydiyyat prosedurları və şərtləri; (6) imtiyazları; və (7)
öhdəliklərini, eləcə də, nəzarət və hesabatlılıq kimi məsələləri
müzakirə edəcəyik.

İCTİMAİ FAYDALI QEYRİ-KOMMERSİYA
TƏŞKİLATLARI

İctimai faydalı qeyri-kommersiya təşkilatları sadə dildə
desək, elə insanların qeyri-kommersiya təşkilatları haqqında
düşündükləridir. Bu təşkilatlar geniş ictimaiyyət üçün sərfəli olan
xeyriyyəçilikdir, yəni qeyri-kommersiya  fəaliyyətlərindən hər kəs
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faydalana bilər. İctimai faydalı qeyri-kommersiya təşkilatları
adətən hədəf icmalarındakıların həyat keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq
üçün sosial xidmət, incəsənət, səhiyyə, təhsil və başqa sahələrə
cəlb olunan fəaliyyətlərlə məşğul olur.

İctimai faydalı qeyri-kommersiya təşkilatları siyasi kam-
paniyalarda və ya pul bəxşişlərində və ya siyasi fəaliyyət göstərən
namizədlərin xeyrinə iştirak edə bilməzlər. Əksər ölkələrdə ictimai
faydalı təşkilatlar ictimai ianələr, hökumət substansiyaları və pul
vəsaitlərinin toplanması vasitəsilə maliyyə yardımı alırlar. İctimai
faydalı qeyri-kommersiya təşkilatlarının fəaliyyətinə son verilər-
kən öz aktivlərini başqa ictimai faydalı təşkilatlara, dövlətə və ya
vergidən azad olunan digər təşkilatlara paylamalıdır.

Onlar digər qeyri-kommersiya təşkilatlarından necə
fərqlənirlər?

Xeyriyyə məqsədlərinə görə ictimai faydalı qeyri-kommer-
siyalardan fərqlənən müxtəlif növ qeyri-kommersiya təşkilatları
var.

a. Dini qeyri-kommersiya: Dini qeyri-kommersiyalar dini
məqsədlər üçün birləşən qeyri-kommersiyalardır. Onlar tez-tez
“təriqətçi” nazirliklərə, “təriqətlərarası” təşkilatlara, sinaqoqlara,
məbədlərə və başqa dini qeyri-kommersiyalara daxil edilir.

b. Qarşılıqlı faydalı qeyri-kommersiya: Bu növ qeyri-
kommersiyalar  ümumiyyətlə  müəyyən qruplardan faydalanırlar
və öz maliyyələrini üzvlük haqlarından toplayırlar. Ev sahibi
assosiasiyası və ya müəyyən idman klubları qarşılıqlı fayda
təşkilatlarına nümunədir və onlar yalnız müəyyən inklüziv qrupdan
faydalanır. Qeyri-kommersiya olmasına baxmayaraq, qarşılıqlı
fayda korporasiyaları İFT kimi təsnifləşdirilə bilmirlər.

c. Məsələn, ABŞ-da bu status vergi qanunverciliyində təsbit
olunmuş maddəyə müfaviq 501c kimi adlandırılır: İctimai faydalı
qeyri-kommersiya təşkilatları bir çox qeyri-kommersiyalar 501c3
kimi təsnifləşdirilmək üçün müraciət edə bilər. Bunun üçün otuz
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dörd müxtəlif kateqoriya var. İctimai fayda təşkilatlar ümumiy-
yətlə, qeyri-kommersiyanın önündəki xeyriyyə məqsədinə görə
501c3 statusuna uyğun gəlir.

TƏNZİMLƏMƏ ŞƏRAİTİ
İctimai faydanın tənzimlənməsi üçün vahid yanaşma yoxdur.

İctimai faydanın tənzimlənməsi ehtiyacının ardıcıl olaraq tanınma-
sına baxmayaraq (ən azı Avropada), tənzimləmə bazaları fərqlənir.
Burada əsas tənzimləyici tendensiyaların icmalı verilir.

İctimai faydalılıq statusunu əldə etmək əsasən maliyyə
tənzimlənməsi və dövlət dəstəyinə nail olmaq üstünlüyü verir.
İctimai faydalı fəaliyyətləri təsdiq etmək üçün hüquqi baza ictimai
faydalılıq statusu ilə güzəştli vergi münasibətlərini və dövlət
dəstəyinin başqa formalarını birbaşa bağlamalıdır. Bu faydalar
üzrə mübadilədə İFT-lər öz aktivlərini ictimaiyyət üçün istifadə
etdiklərini sübut etməlidirlər. Bunun üçün onlara əlavə nəzarət
mexanizmləri tətbiq oluna bilər.

Bəzi ölkələrdə (Bosniya, Bolqarıstan, Rumıniya və s) QHT
qanunvericilik bazası ictimai faydalılıq statusunu müəyyən edir.
Bəzi ölkələrdə QHT-in müxtəlif təşkilati formaları fərqli qanunlar
vasitəsi ilə (assosiasiyalar üzrə qanun, vəqflər üzrə qanun və s.)
tənzimləndiyindən bu yanaşmanın tətbiqi problemlər yaradır. Əgər
belə status heç bir maliyyə faydalarına səbəb olmursa, təşkilatların
ictimai faydalılıq statusu üçün müraciət etməyə həvəsi olmaya
bilər. Buna görə də məsələlərin hərtərəfli və ardıcıl şəkildə həll
edilməsi üçün “ictimai faydalılıq” üzrə statusun alınması üzrə
qaydaların və normativ-hüquqi aktların getdikcə daha çox müza-
kirə olunduğu müşahidə edilir. Macarıstan “ictimai faydalılıq”
qanunvericiliyini 1997-ci ildə qəbul etdi; Litva 2002-ci ildə
Xeyriyyə və Sponsorluq haqqında qanun qəbul etdi; Polşada 2003-
cü ildə İctimai Faydalı Fəaliyyətlər və Könüllülük haqqında qanun
qüvvəyə mindi, 2004-cü ildə Latviya İctimai Faydalı Təşkilatlar
haqqında qanun qəbul etdi. Rusiyada “Qeyri kommersiya təşki-
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latları” haqqında qanun 1996-cı ildə qəbul olunsa da, ona davamlı
olaraq əlavələr edilmişdir. 2017-ci ildə qəbul edilmiş əlavələrdən
sonra ictimai faydalılığı qısaca olaraq bu şəkildə təsvir etmək olar.
Rusiyada “İctimai faydalı fəaliyyətlər” və “ictimai faydalılıq
status”  anlayışları verilib, bu qanuna əsasən özünü dövlətin
partnyoru kimi sübut etmiş qeyri kommersiya təşkilatlarına dövlət
tərəfindən regional və bələdiyyələrin sosial proqramlarının 10%-i
daxil olmaqla bəzi güzəştlər ala bilər. Və bu cür təşkilatlar üçün 2
il müddətinə “ictimai faydalı xidmətlər”in icraçısı statusu verilə
bilər.

Bu xüsusi qanunlar, ümumiyyətlə, ictimai faydalılıq statu-
sunun təyin olunması, onu əldə etmək üçün meyarlar, verə biləcəyi
faydalar və təyin etdiyi öhdəliklər də daxil olmaqla ictimai
faydalılıq statusu ilə əlaqəli tənzimləmə məsələlərinin bütün
tərəflərini həll edir.

İCTİMAİ FAYDANIN MÜƏYYƏN OLUNMASI VƏ
FƏALİYYƏTLƏRİN ÖYRƏDİLMƏSİ

İlk növbədə, ümumun xeyrinə xidmət etməsi güman edilən
müəyyən xüsusi məqsədləri sadalamaq yaxşı olar. Belə ki, ictimai
faydalı fəaliyyət qanunla nəzərdə tutulan bir və ya bir neçə
məqsədi təbliğ edən və dəstəkləyən qanuni fəaliyyətdir. Aşağıdakı
siyahı Avropada bir və ya neçə ölkədə tanınan bütün ictimai
faydalı fəaliyyətləri özündə ehtiva edir:

a. İncəsənət; mədəniyyət; demokratiya; ekologiya və ya
ətraf mühitin mühafizəsi; tarixin qorunması; humanitar və ya
fəlakət zamanı yardım; həssas və ya yaralı heyvanlara qayğı;

b. Fiziki və əqli məhdudiyyətli insanların qorunması və ya
onlara yardım; uşaqların, gənclərin, qayğıya ehtiyacı olan fərdlərin
qorunması; elm; sosial birlik; sosial və ya iqtisadi inkişaf; sosial
rifah;
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c. Qaçqınlara yardım; xeyriyyə; mülki və ya insan hüquq-
ları; istehlakçıların müdafiəsi; yoxsulluğun aradan qaldırılması;
sağlamlıq və ya fiziki rifah; tibbi qayğı; irqi, etnik və dini ayrı
seçkiliyin qanuni şəkildə aradan qaldırılması;

d. Təhsil, təlim və maarifləndirmə;
e. Hökumətin boyunduruğunu aradan qaldırmaq;
f. Din;
g. İctimai faydanı təbliğ etmək və dəstəkləmək üçün

nəzərdə tutulan başqa fəaliyyətlər.
Əlbəttə, bu siyahı bəzi ölkələr üçün həddindən artıq çox ola

bilər. Ölkələr öz ehtiyaclarını, dəyərlərini və ənənələrini əks
etdirən ictimai faydalı məqsədləri seçirlər. Məsələn,

· Hollandiyada ictimai faydalı məqsədlər həyat, xeyriyyə,
mədəni, elmi və ictimai faydalılıq fəlsəfəsinə əsaslanan dini
məqsədlər də daxil olmaqla tərtib edilib;

· Almaniyada bu siyahıya ictimai səhiyyə qayğısı, ümumi
rifah, ətrafmühitin mühafizəsi, təhsil, mədəniyyət, həvəskar idman,
elm, xüsusi qayğıya ehtiyacı olan insanlar, kilsələr və dini
məqsədlər daxildir;

· Fransada vergi qanunu digərləri arasından ehtiyaclı insan-
lara, elmi və ya tibbi tədqiqata, həvəskar idmana, incəsənət və
bədii irsə, təbiətin müdafiəsinə və Fransa mədəniyyətinin mü-
dafiəsinə yardımı da ictimai faydaya daxil etmişdir;

· Macarıstanda “ictimai faydalılıq” qanunvericiliyi səhiyyə
qayğısı, elmi tədqiqat, təhsil və mədəniyyət də daxil olmaqla 22
məqsəd siyahıya alıb;

· Polşa qanunu yuxarıda sadalanan ölkələrdə olduğu
fəaliyyətləri əhatə etməklə 24 ictimai faydalı fəaliyyət siyahıya
alıb;

· Rusiyada xidmətlər siyahısı isə 18 bənddə verilmişdir ki,
onlardan bəziləri Avropa ölkələrindən fərqlidir (ictimaiyyətin
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korrupsiyaya qarşı dözümlülüyə hazırlamaq, patriotizm, o cümlə-
dən hərbi-patriotizm, vətənin müdafiəsində itgin düşmüşlərin
axtarışı və s).

Bir çox ölkələr müəyyən fəaliyyət və ya məqsədləri ictimai
fayda kimi istisna edir. Məhdudiyyətlərə adətən lobbiçilik və
təşviqat (məsələn, Macarıstan İFT-lərə siyasi partiyalara maliyyə
dəstəyini və ya siyasi fəaliyyətləri öhdəsinə götürməyi qadağan
edir) kimi siyasi və qanunverici fəaliyyətlər daxil edilir. Bəzi
ölkələr idman və dinləəlaqəli məqsədləri qadağan edir, bəziləri
yox.

İkinci, ümumi istifadəyə xidməti nəzərdə tutaraq, bir çox
ölkələr sadəcə olaraq “başqa fəaliyyətlər” mənasına gələn “ha-
mısını tut” (“catch-all”) kateqoriyasını daxil ediblər. Bu təmin
etmək üçün effektiv yoldur ki, sadalanan məqsədlər həddindən
artıq qadağan olunmuş qaydada şərh olunmur və ictimai faydalılıq
konsepsiyası dəyişən sosial şəraitlə ayaqlaşaraq elastik qalır;
“hamısını tut” (“catch-all”) kateqoriyasının olmadığı ictimai fayda
anlayışlarında ictimai faydaya xidmət edən yeni fəaliyyətləri əlavə
etmək çətin olar. Qanun sadəcə olaraq aşağıdakılara oxşar müd-
dəalar daxil edə bilər: “İctimai faydanı təbliğ etmək və dəstək-
ləmək üçün müəyyən edilən başqa fəaliyyətlər.” Ənənəvi hüquq
ölkəsi kimi Birləşmiş Krallıq “xeyriyyə” məqsədlərini müəyyən
etmək üçün bu nümunəyə əsaslanır. Zamanla, Birləşmiş Krallıqda
məhkəmələr xeyriyyə məqsədlərini dörd qrupa böldülər: 1. yox-
sulluq müavinəti; 2. təhsilin inkişafı; 3. dinin inkişafı; 4. icti-
maiyyət üçün faydalı olan başqa məqsədlər. Beləliklə, məhkəmələr
tanıyır ki, “xeyriyyə məqsədi” anlayışı hazırki sosial şəraitə uyğun
dəyişməlidir.

Üçüncü, bir çox ölkələr tələb edir ki, necə müəyyən olunursa
olunsun, təşkilat prinsip etibarı ilə  ictimai faydalı fəaliyyətlərdə
iştirak etmək üçün yaradılır və fəaliyyət göstərir. Nizamlanan
sənədləri əsas etibarı ilə ictimai faydalı məqsəd və fəaliyyətlər ilə
məhdudlaşırsa, təşkilat prinsip etibarı ilə ictimai fayda üçün
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yaradılır. Əgər faktiki fəaliyyətləri prinsip etibarı ilə ictimai
faydalıdırsa, təşkilat o zaman ictimai fayda üçün fəaliyyət göstərir.
“Prinsip etibarı ilə” dedikdə ölkədən asılı olaraq 50 faizdən çox və
ya faktiki olaraq hamısı nəzərdə tutula bilər. “Prinsip etibarı ilə”
meyarı çox müxtəlif olaraq tətbiq edilir - məsələn, xərclərin bir
qismini, kadrlara ayrılmış vaxtın bir qismini və ya mənfəətdarların
dövrünü ölçməklə.

Hollandiyada həlledici faktor “potensial faydalananlar”dır.
Əgər fəaliyyətlər həddindən çox məhdud qrupdan olan insanlara
(məsələn, ailəsi olan insanlar) hədəflənirsə, onda təşkilat ictimai
faydalılıq statusu hüququ qazanmır. Əgər təşkilat öz üzvlərinə
xidmət edirsə və ictimai faydalı fəaliyyətlə məşğuldursa və  bütün
fəaliyyətinin ən azı 50 faizi ictimai faydalı fəaliyyətdirsəo ictimai
faydalılıq statusu ala bilər.  Fransada İFT kimi təsnifləşdirilmək
üçün əvvəlcə təşkilat ən azı bir ictimai faydalı fəaliyyətlə məşğul
olmalıdır və o Fransada  fərdlərin müəyyən olunmamış geniş bir
qrupuna xidmət etməlidir.

İngiltərənin və Uelsin Xeyriyyə Komissiyası ictimai faydaya
daha tələbkar qoşulma tələb edir. Təşkilatın xeyriyyə kimi qəbul
olunması üçün onun məqsədləri yalnız xeyriyyə istiqamətli olmalı
və o ictimaiyyətin faydası üçün yaradılmalıdır. Xeyriyyə Ko-
missiyası üç meyar tətbiq edir:

1.təşkilat ictimaiyyət üçün aydın faydalar bağışlamaq
qabiliyyətində olmalıdır;

2.faydalar almaq üçün uyğun olanlar ictimaiyyət hesab
edilmək üçün kifayət qədər böyük qrupu və ya icmanın yetərli
bölməsini təşkil etməlidir;

3.fərdlər üçün şəxsi faydalar təsadüfi olmalıdır və ictimaiyyət
üçün faydalardan üstün olmamalıdır.

İkinci meyarla əlaqədar olaraq o da vurğulanmalıdır ki,
İngiltərə təcrübəsi təşkilatlardan faydalananlara əsasən xüsusi irqi,
etnik, dini və ya başqa qruplara (əgər faydalar təkcə o qrupun
üzvlərinə qadağan edilmirsə) mənsub olmağa icazə verir.
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Eynilə, Almaniya tələb edir ki, vergi güzəştləri alan təşkilat
öz ictimai faydalı fəaliyyətlərini istisnasız olaraq, birbaşa və heç
bir maraq güdmədən yerinə yetirsin. Eləcə də, Polşa tələb edir ki,
ictimai faydalı təşkilatistisnasız olaraq ictimai faydalı fəaliyyətlə
məşğul olsun. Polşa təşkilatları digərləri arasında aşağıdakı
tələblərə cavab verməlidir:

· bütün cəmiyyət üçün və ya müəyyən olunmuş qrup üçün və
ya cəmiyyətin qalan hissəsi ilə müqayisədə yaşayış və maliyyə
vəziyyəti xüsusən çətin olan fərdlər üçün qanunla müəyyən
edilmiş fəaliyyətləri yerinə yetirir;

· ictimai faydalı fəaliyyətlər təşkilatın yeganə qanunla
müəyyən edilmiş fəaliyyətləridir (üzvlük əsaslı təşkilatlar üzvlərə
xidmət edən fəaliyyətləri öhdəliyinə götürə bilər);

· o iqtisadi fəaliyyətlər həyata keçirmir və ya onun iqtisadi
fəaliyyətləri qanunla müəyyən edilmiş fəaliyyətlərin yerinə
yetirilməsi ilə məhdudlaşdırılır; və

· onun bütün gəlirləri ictimai faydalı fəaliyyətlərə ayrılır.

QƏRAR QƏBUL EDƏN ORQAN
Hansı təşkilatların ictimai faydalılıq statusu almağa səlahiy-

yətinin olub-olmadığına kim qərar verir? Bu sualın cavabının
ictimai faydalı təşkilatların və ümumiliklə qeyri-kommersiya
sektorunda mühitin formalaşması və fəaliyyətin tənzimlənməsi
üçün ciddi əhəmiyyəti vardır. Qərar qəbul edən şəxs ictimai fayda-
lılıq statusunu verməksəlahiyyəti var; ictimai faydalılıq statusunu
ləğv etməyə əlavə səlahiyyəti var; və bəzi ölkələrdə ictimai faydalı
təşkilatların işini dəstəkləmək və nəzarət etmək üçün də
məsuliyyət daşıyır. Səlahiyyətli orqan qisməndə bəzi ölkələrdə
müstəqil komissiyalar, bəzilərində vergi orqanları, digərlərində
Məhkəmə və ya Ədliyyə Nazirliyi kimi dövlət orqanı çıxış edir.
Hər yanaşmanın fərqli üstünlükləri və çatışmazlıqları var.
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İngiltərədə və Uelsdə bu səlahiyyətlər “Xeyriyyə Komis-
siyası”nadır. Xeyriyyə komissiyası dövlətin bir hissəsi olsa da,
siyasi proseslərdə müstəqildir.

Maraqlıdır ki, Assosiasiyalar haqqında Moldova qanunu
Moldova Komissiyası kimi tanınan oxşar orqan yaratdı. Moldova
Komissiyası üçü prezident, üçü parlament, üçü də hökumət
tərəfindən təyin olunmaqla doqquz nəfərdən ibarətdir.

Müstəqil komissiya yanaşmasına tamamilə əks olaraq bir
neçə ölkə dövlət sərəncamı ilə ictimai faydalılıq statusu verilir.
Məsələn, Belçikada mədəni fəaliyyətlərlə məşğul olan təşkilatlara
kral fərmanı ilə bu status verilir.

Bir çox ölkələrdə ictimai faydanın müəyyən olunması vergi
orqanları tərəfindən həyata keçirilir. İctimai faydalı fəaliyyətin ən
azı bir neçə  kateqoriyası üçün bu yanaşmanı qəbul edən ölkələrə
Danimarka, Finlandiya, Almaniya, Yunanıstan, İrlandiya,
Hollandiya, Portuqaliya və İsveç daxildir. Məsələn, Danimarkada
ictimai faydalılıq statusu illik dərc olunmuş siyahı ilə maliyyə alır,
Finlandiyada bu status beş illik müddət üçün maliyyə yardımı alır,
Almaniyada bu proses hər üç ildən bir baş verir, Hollandiyada
tələb olunmur, lakin müraciətçinin şəffaflıq və hesabatlılıqla
əlaqədar qəbul olunmuş müəyyən meyarları vardır.

Bolqarıstanda Ədliyyə Nazirliyi ictimai fayda tənzimlənməsi
(sertifikatlaşdırma və nəzarət) üçün məsuliyyət daşıyır. Bəlkə də
ictimai fayda məsələlərini bir nazirliyə verməkdən daha böyük
təhlükə özbaşınalıq təhlükəsidir, yəni siyasi motivli qərar-qəbul
etmədir.

Yunanıstan, Macarıstan və Polşada: Bu, həqiqətən, siyasiləş-
miş qərar-qəbul etmədən qaçmaq üçündür ki, məhz bu səbəbdən
bəzi ölkələr ictimai faydalı təşkilatları tanımaq və ya təsdiq etmək
üçün səlahiyyətləri məhkəmələrə həvalə etməyi üstün tutmuşdur.
Fransa assosiasiyaların və vəqflərin ictimai faydalılıq statusuna
uyğun olub-olmadığına qərar vermək üçün the Conseild’Etat- ən
yüksək administrativ məhkəməyə səlahiyyət verib. Məhkəmələrin
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hər cəhətdən səlahiyyət sahibi olduğu ölkədə məhkəmə əsaslı
qeydiyyat əlavə üstün imkanlar təklif edə bilər.

TƏYİN ETMƏ / QEYDİYYAT QAYDASI
Bu bölmə ictimai faydalılıq statusu almaq istəyən təşkilatlar

üçün Avropa (xüsusilə Macarıstan və Polşa) qeydiyyat qaydalarını
müqayisə edir.

Ümumiyyətlə, ictimai faydalılıq statusu üçün müraciət edən
QHT-lər (1) ictimai faydalı fəaliyyətləri seçməklə, (2) maraqların
toqquşmasına qarşı təminat daxil olmaqla daxili idarəetmə tələbləri
ilə uyğunluq və fəaliyyət tələbləri (ictimai faydalı fəaliyyətin
dərəcəsi) və məhdudiyyətləri (kommersiya məqsədli, siyasi və s.)
ilə uyğunluğu göstərməklə sənədləşməni təqdim etməlidirlər.

İctimai faydalı təşkilatların tanınmasını asanlaşdırmaq
dövlətin marağındadır. Tanınmanı gecikdirən qeydiyyat tələbləri
ictimai faydalı təşkilatların işinə yalnız mane olur. Bu səbəbdən
qanunda və ya tənzimləmələrdə ehtiva olunan hüquqi baza
hesabatlılıq və şəffaflığın uyğun standartlarını qoyaraq qeydiyyatı
asanlaşdıran aydın üsulu tələblər irəli sürməlidir.

İCTİMAİ FAYDALI TƏŞKİLATLAR ÜÇÜN İMTİYAZLAR

Bu bölmə dövlət dəstəyinin səciyyəvi xüsusiyyətlərinin qısa
xülasəsini verərək dövlət imtiyazlarının ictimai faydalılıq statusu
ilə bağlılığının vacibliyini vurğulayır.

İctimai faydalı kimi tanınmaq İFT-lərin davamlılığına və
işinə kömək edən dövlət imtiyazlarını təmin etməlidir. Dövlət
imtiyazları bəsit olaraq təşkilatın gəlirlərini vergidən azadetmə,
təşkilatın donorları üçün vergi şirnikləndirmələri və ƏDV-nin
asanlaşdırılması formasında olur. İFT-lər dövlət subsidiyaları və
ya qrantlar və əldə olunan müəyyən dövlət müqavilələrində
güzəştli yardımlar ala bilərlər. Bu imtiyaz hansı formada olursa
olsun, təməl prinsip faydaların İFT-lərin tənzimlənməsi ilə bağlı
olmasıdır.
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Adətən dövlət İFT-lərə vergi imtiyazları tətbiq edir. Vergidən
azad olmalar müxtəlif formalarda verilə bilər və əgər gəlir ictimai
faydalı məqsədləri dəstəkləmək üçün istifadə olunursa, o zaman
tətbiq olunur. Gəlirin aşağıdakı kateqoriyaları vergidən azad oluna
bilər:

§ qrantlar, ianə və üzvlük haqlarından gələn gəlir;
§ iqtisadi fəaliyyətdən gələn gəlir;
§ investisiya gəliri;
§ real əmlak vergisi;
§ hədiyyə və miras vergisi; və
§ əlavə dəyər vergisi.

İFT-lərə ianə verən korporasiyalar və fərdlər üçün vergi
güzəştləri ictimai faydalı fəaliyyətləri dəstəkləmək üçün fərdi
xeyriyyəçiliyi təşviq etmək baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb
edir. Belə vergi güzəştləri vergi kreditləri və ya daha bəsit vergi
çıxılmaları formasında ola bilər. Demək olar ki, donor güzəştləri
ya qəbul edənin ictimai faydalılıq statusu ilə, ya da qəbul edənin
məşğul olduğu sadalanan ictimai faydalı fəaliyyətlərlə bağlıdır.
Məsələn, Fransa və Almaniya yalnız ictimai faydalı təşkilatlarına
vergi çıxılmayan ianələr almağa icazə verir.

Aşağıdakılar da daxil olmaqla, dövlət ictimai faydalı
təşkilatlara dəstəyin bir çox fərqli formalarını tətbiq edə bilər:

Hesabat. İctimai faydalı təşkilatların şəffaf və hesabatlı
olmasını təmin etmək üçün dövlətin maliyyə məlumatı (məsələn,
illik maliyyə hesabatları və ya ictimai mənbələrdən və ya ictimai
fayda üçün istifadədən qazanılan aktivlərin istifadəsinin uçotu) və
proqrammatik məlumat (məsələn, ictimai maraq naminə həyata
keçirilmiş fəaliyyətlər üzrə hesabat) daxil olmaqla, ictimai subsi-
diyaların necə xərcləndiyi haqqında məlumat tələb edən qanuni
maraqları vardır.

İngiltərə və Uelsdə hesabatlılıq bazası xeyriyyə həcminə görə
dərəcələndirilir. İllik gəlirdə başlanğıc hədd 10000 Britaniya funt
sterlinqi müəyyən edilir. Bu həddin altındakılar reyestrin doğ-
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ruluğunu sübut etmək üçün fəaliyyətlərinin, daxil olmalarının və
ödəniş hesablarının yalnız əsas detallarını təmin etməlidirlər; bu
həddin üstündəkilər isə gəlirlərini daha detallı şəkildə tamamlamalı
və öz hesabat və uçotlarında göndərməlidirlər.

Audit və Yoxlamalar. Hesabat öhdəlikləri ilə yanaşı,
hakimiyyət orqanları bəzən prosessual təminatlara baxmayaraq,
tez-tez dövlət yoxlamaları, auditləri və başqa monitorinq alətləri
tətbiq edirlər. Məsələn, Almaniyada daimi vergi yoxlamasından
əvvəl QHT-lərə hazırlaşmaq üçün bildiriş və lazımi vaxt
verilməlidir; yalnız ƏDV yoxlamaları xəbərdarlıq etmədən aparıla
bilər. Bolqarıstanda İFT-lər dövlət və ya bələdiyyə subsidiy-
alarının və ya Avropa proqramları çərçivəsində qrantların istifadəsi
üçün maliyyə auditlərinə məruz qalırlar. Məsul audit orqanı audit
aparmaq üçün səbəb göstərməlidir, lakin audit haqqında
əvvəlcədən bildiriş tələb olunmur. Macarıstanda İFT-lər büdcə
subsidiyalarının istifadəsi üçün Dövlət Audit Bürosu tərəfindən
nəzarətə məruz qalırlar. Polşada Sosial Təhlükəsizlik Nazirliyinin
təşkilatın əmlakına, sənədlərinə və başqa məlumat daşıyıcılarına
çıxış hüququ, eləcə də, yazılı və şifahi izahat tələb etmək hüququ
var. Belə yoxlama İFT-nın nümayəndəsinin və ya digər şahidin
iştirakı ilə həyata keçirilməlidir. Yoxlanış aparan rəsmilər yazılı
hesabat hazırlamalıdırlar; İFT rəhbərinin  yazılı izahatı təsdiqlə-
məsi və ya hesabatın məzmununa etiraz etməsi üçün 14 gün vaxt
müəyyənləşdirilir.

ÖZƏLLİKLƏR

Bir çox kontinental Avropa ölkələrində müəyyən təşkilatların
“ictimai faydalı” kimi tanınması  təşkilatın “status” əldə etdiyini və
ayrıca hüquqi şəxs kimi qeydiyyata alındığını göstərir. Ümumiy-
yətlə, ictimai faydalılıq statusunun əldə olunması könüllü şəkildə
həyata keçirilir. Qeyd edək ki, Avropa ölkələri bu statusu
aşağıdakı məqsədlər üçün qəbul etmişdir:
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1. Özəl resursların VCT-lərə axınını həvəsləndirmək-
özəl vəsaitləri İFT-lərə vermək üçün stimul yaratmaq - məs.,
korporativ və ya fərdi ianələr (Macarıstan), faiz mexanizmi
(Polşa).

2. Sosial xidmətlərin göstərilməsində dövlət-SCT müna-
sibətlərini asanlaşdırmaq -Polşada İFT-lər ictimai xidmətlər
üçün dövlət agentlikləri ilə eyni səviyyədə tenderlər təklif etməyə
uyğundur. İFT-lər üzrə Macarıstan Aktı ictimai faydalılıq
statusunun iki səviyyəsini təqdim edir: bu sahədə yeni addımlayan
və tanınmış. Təşkilatlar adətən hər hansı bir dövlət orqanları ilə
müqavilə imzalayaraq yerli hökumət idarələri qarşısındakı
öhdəlikləri öz üzərinə götürürsə, “tanınmış ictimai faydalı təşkilat”
statusunu qazanmış olur.

3. VCT-lərlə ictimaiyyət arasında əlaqələrin güclən-
dirilməsi - Polşada İFT Qanununun təqdimatı ilə daha şəffaf və
məqsədyönlü QHT-lərin yaradılmasının bu sektorun ümumi zəif
imicinin yaxşılaşmasına və vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarına
inamın artmasına kömək etməsi gözlənilir.

İctimai faydalılıq statusunun tətbiq olunması vasitəsilə
hökumətlər QHT-lərə verilən vergi imtiyazlarının ictimaiyyət və
cəmiyyətin mənfəəti üçün nəzərdə tutulduğunu təsdiq edir.

İCTİMAİ FAYDALILIQ STATUSUNU ALMAQ ÜÇÜN
TƏKLİF OLUNAN MEYARLAR

İctimai faydalılıq statusunu almaq üçün təklif olunan meyar-
lar ölkədən asılı olaraq fərqlənir və qanunvericiliyin məqsədlərini,
cəmiyyətin ehtiyaclarını və yerli şəraiti və ənənələri əks etdirmək
üçün tərtib olunur. Ümumiyyətlə, ictimai faydalılıq statusunu
maliyyələşdirən zaman aşağıdakı meyarlar nəzərə alınır: ictimai
faydalılıq statusu üçün fəaliyyətlərin kvalifikasiyası, uyğun
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təşkilatlar, İFT-lərin cəmiyyətin mənfəəti istiqamətində fəaliyyət
göstərməsi, hədəf mənfəətdarlar və maliyyə və idarəetmə tələbləri.

Ümumiyyətlə, ölkələrin öz ehtiyac, dəyər və ənənələrini əks
etdirən ictimai faydalı məqsədlər seçməsi vacibdir.

Latviyanın İctimai Faydalılıq Qanunu- İctimai faydalı fəaliy-
yət cəmiyyəti və ya onun bir hissəsini mühüm mənfəətlə təmin
edən fəaliyyətdir, xüsusilədə, əgər o xeyriyyə fəaliyyətlərinə, insan
və vətəndaş hüquqlarının qorunmasına, vətəndaş cəmiyyətinin
inkişafına, təhsil, elm, mədəniyyət, sağlamlıq və xəstəliyin profi-
laktikasının təbliğinə, idmana dəstəyə, ətrafmühitin qorunmasına,
qəzalar və fövqəladə hallar zamanı ilk yardımıngöstərilməsinə və
cəmiyyətin ictimai rifahının yüksəldilməsinə, həmçinin aşağı
gəlirli, sosial olaraq dezavantajlı sayılan insan qrupları və s. kimi
mövzulara istiqamətlənərsə.

Aşağıdakılar ictimai faydalı fəaliyyətlər hesab olunmur:
1) Siyasi təşkilatların (partiyaların) və ya onların seçki

kampaniyasının dəstəklənməsinə istiqamətlənən fəaliyyətlər; 2)
Sosial olaraq dezavantajlı sayılan insan qruplarının və aşağı gəlirli
şəxslərin və ya ailələrin maraq və hüquqlarını qorumaq üçün təsis
edilən assosiasiya və fondları təbliğ edən fəaliyyətlər istisna
olmaqla, assosiasiyanın və fondun üzvlərinə və ya onun təməlini
qoyanlara və şəxsi maraq və ehtiyacların ödənməsi üçün onlarla iş
birliyi quran şəxslərə məxsus fəaliyyətlər.

İctimai faydalılıq statusunun müəyyənləşdirilməsində ikinci
meyar onu ala bilən hüquqi subyektlərin növüdür. Yuxarıda qeyd
edildiyi kimi, ictimai faydalılıq statusu adətən ya təşkilatın
qeydiyyatından sonra ya da bu müddət ərzində təmin edilir.
Beləliklə, təşkilatlar ictimai faydalı statusu üçün müraciət
etməzdən əvvəl hüquqi şəxs kimi qeydiyyatdan keçməlidirlər
(tanınmalıdır).

Polşa Qanunu İFT statusu üçün müraciət edə bilməyən
təşkilatların siyahısını təqdim edir:

1.Siyasi partiyalar;

2.Həmkarlar ittifaqları və işəgötürənlərin təşkilatları;
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3.Peşəkar özünü idarəetmələr;

4.Yalnız Dövlət Xəzinədarlığı tərəfindən təsis olunan fondlar
və/və ya özünü idarəetmə bölməsi, aşağıdakılar istisna olmaqla:

a.fondun əmlakı bütünlüklə dövlətə və ya onun yerli
özünüidarəetmə orqanına məxsus deyil və ya İctimai Maliyyə
haqqında Qanun çərçivəsində ictimai resurslarla maliyyələşmir;

b.fond elm və humanitar sahədə qanunla müəyyən edilmiş
fəaliyyətləri həyata keçirir;

5.Siyasi partiyalar tərəfindən yaradılan fondlar;

6.İdman fəaliyyətlərinin idarə olunmasına uyğun olaraq
fəaliyyət göstərən kompaniyalar.

Digər meyarlar/şərtlər
Yuxarıda danışılan əsas meyara əlavə olaraq, bəzi qanunlar

ictimai faydalılıq statusunu almağı arzulayan və ya vergi və başqa
mənfəətlərə uyğun olan təşkilatların siyahısına daxil olmaq istəyən
təşkilatın yerinə yetirməli olduğu əlavə meyarları da təyin edirlər.
Bu əlavə meyarlara aiddir: iqtisadi fəaliyyətlərlə əlaqəli
məhdudiyyətlər, siyasi fəaliyyətlərlə əlaqəli məhdudiyyətlər,
maliyyə idarəetməsi, aktivlərin idarəedilməsi və paylanması, idarə
heyətinin və işçilərin mükafatlandırılması və s.

Estoniyanın Gəlir Vergisi Aktı
Aşağıdakı tələblərə cavab verən qeyri-kommersiya

assosiasiyası və ya fondu (bundan sonra assosiasiya) siyahıya daxil
edilməlidir:

1. Assosiasiya ictimai maraqlar naminə fəaliyyət
göstərməlidir;

2. Bu xeyriyyə məqsədli, yəni məhsul və xidmətləri ilk
növbədə təmənnasız təklif edən assosiasiya olmalıdır, hər bir
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assosiasiya  öz hədəf qrupuna daxil olan üzvlərinə müəyyən
ödənişlər etməkdə dəstək göstərməlidir;

3. Assosiasiya öz aktivlərini və ya gəlirini, maddi yardımı
və ya maddi olaraq qiymətləndirilə bilən faydaları öz təsisçilərinə,
üzvlərinə, nəzarət orqanının və ya idarəetmənin üzvlərinə,
paylamamalıdır.

4. Assosiasiyanın ləğvi ilə bərabər, kreditorların tələblərinin
qarşılanmasından sonra yerdə qalan aktivlər siyahıda ictimai
qanuna daxil olan hüquqi şəxsə və ya assosiasiyaya ötürülməlidir;

5. Assosiasiyanın inzibati xərcləri onun məqsədlərinin və
fəaliyyətinin xarakterinə uyğun olmalıdır;

6. Assosiasiyanın nəzarət orqanının və ya idarəetməsinin
üzvlərinə və işçilərinə ödənilən mükafat biznes sektorundakı eyni
iş üçün ödənilən mükafatın məbləğindən artıq olmamalıdır.

NƏTİCƏ
“İctimai faydalı fəaliyyət növləri” və “İctimai faydalılıq”

statusunun müəyyənləşdirilməsi, həmçinin bunlara ehtiyac
ölkələlərdən asılı olaraq dəyişir. Bu statusun tətbiqində əsas
məqsəd cəmiyyət üçün faydanın məqsədlərini və fəaliyyətlərini
təmin etmək, ictimai faydalı fəaliyyətləri təbliğ etmək və İFT-lərə
verilən imtiyazların müəyyənləşdirilməsidir. İctimai faydalılıq
statusu, həmçinin cəmiyyətin mənfəəti naminə edilən fəaliyyətlərlə
məşğul olan təşkilatlarda dövlət imtiyazlarının digər növlərini
genişləndirmək, dövlət və VCT-lər arasında əməkdaşlığı dəstəklə-
mək və ya bu sektorun hesabatlılığını və imicini artırmaq üçün
tətbiq edilə bilər. Bu statusun tətbiqinə nail olmağı hədəfləyən
qanunvericiliyin məqsədləri ictimai faydanın tənzimlənməsində
ümumi siyasəti idarə etməlidir. Arzu olunan nəticəyə nail olmaq
üçün tənzimlənmənin yerinə yetirilməsinə təsir edəcək müxtəlif
yerli faktorlara (mövcud hüquqi baza, yerli mədəniyyət və adət-



İctimai faydalı təşkilatlar barədə qısa icmal

95

ənənələr, mövcud faydalar, üçüncü sektorun inkişaf səviyyəsi,
hökumətlə əlaqələr) da diqqət yetirilməlidir.

Bu tədqiqatın əsas məqsədi  ümumi sualları və ictimai
faydalılıq statusunu tətbiqetmə prosesinə başladıqda dünya
ölkələrinin təcrübələrini öyrənmək və yaymaqdır. Bu təcrübələrə
aşağıdakılar daxildir:

· Tənzimləyici yanaşmalar hansılardır? İctimai faydalı
statusu haqqında ayrıca qanun qəbul edilməlidirmi və ya bunu
digər qanunvericili aktları ilə tənzimləməlidir?

· İctimai faydalılıq statusunun verilməsi üçün hansı meyarlar
var? Bu status üzrə müraciət edə bilmək üçün hansı subyektlər
uyğundur? Bu statusa hansı subyektlər müraciət edə bilər? Bu
statusu ala bilmək üçün təşkilatların fəaliyyətləri ancaq ictimai
fayda üçünmü olmalıdır və onlar kimə hədəfləməlidirlər?

· İctimai faydalılıq statusunu kim verir? Vergi orqanları,
məhkəmələr, müstəqil komissiyalar yoxsa nazirliklər?

· İctimai faydalılıq statusunun verilmə qaydası necədir?
· İctimai faydalı təşkilatlar üçün fayda və vəzifələr

hansılardır?
Ümumiyyətlə, çox az ölkələr bir neçə müvafiq nazirliklərin

daxilində qərar qəbuletmə orqanı yarada bilmişlər. Rumıniya bir
istisnadır. Baxmayaraq ki, bu yanaşma nazirliklərin ictimai faydalı
fəaliyyətlərini (məsələn, Səhiyyə Nazirliyi səhiyyə ilə bağlı
fəaliyyətləri davam etdirən VCT-nin ictimai fayda haqqında
müraciətini nəzərdən keçirir) qiymətləndirən müvafiq ekspertiza
ilə təmin olunmasında faydalı görünə bilər, lakin onların daha çox
çatışmazlıqları var. Məsələn, siyasi qərar qəbuletmə təhlükəsi
olduğu kimi qalır; sertifikatlaşma/qeydiyyat üçün Ekologiya
Nazirliyinə müraciət etməyə iddiası olan və ekoloji vəkilliklə
məşğul olmaq istəyən Ekoloji VCT əsas hesab edilir. Nazirliklər
arasında ziddiyyətli qərar qəbuletmə problemi kəskin olaraq qalır
və s.
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Bu tədqiqat bütün suallara cavab verməyi hədəfləmir, çünki
xüsusi yanaşma yerli şəraitdən və ümumi ətraf mühitdən asılıdır.
Burada təsvir olunan müxtəlif yanaşmalar ölkələrin sosial-iqtisadi,
demoqrafik, siyasi və digər inkişaf səviyyələrinə uyğundur.
Vətəndaş cəmiyyətinin inkişaf səviyyəsindən, dövlət-vətəndaş
cəmiyyəti münasibətlərindən və ölkənin inkişaf səviyyəsindən asılı
olaraq “ictimai faydalı fəaliyyətlər” və “ictimai faydalılıq” statusu
müvafiq qanunlar, normativ-hüquqi aktlar vasitəsilə tənzimlən-
məlidir.
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Системы корпоративного управления компаниями

Şirkətlərin korporativ idarəetmə sistemləri

Systems of corporative management of companies

Резюме: Развитие информационных технологий в корне
изменило методы координации и контроля управления
современными компаниями. В мировой практике одной из
популярных методологий управления является ERP- система.
Основополагающим принципом ERP- систем является
создание единого хранилища данных, содержащего всю
корпоративную бизнес-информацию и обеспечивающего
одновременный доступ к ней любого из сотрудников ком-
пании, наделенных соответствующими полномочиями. В
связи с интенсивным развитием Азербайджана сформиро-
вались факторы социально-экономического, научно-техни-
ческого прогресса, рынок ИКТ страны активно развивается.
Всё это создало условия для возможности внедрения ERP-
систем в интенсивно развивающуюся экономику и бизнес
Азербайджана. Всемирно известная немецкая компания SAP
SE рассматривает Азербайджан как один из самых
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быстроразвивающихся рынков на постсоветском пространс-
тве, где внедрение современных технологий управления
является одним из ключевых приоритетов государства.
Крупнейшими заказчиками SAP являются Государственная
нефтяная компания Азербайджана (SOCAR), PASHA Holding
и Azercell Telecom.

Ключевое слово: корпоративное управление, ERP-
система, внедрения ERP-систем в интенсивно разввиваю-
щуюся экономику и бизнес Азербайджана, управление до-
бычей на базе решения SAP UOM, крупнейшие заказчики SAP
в Азербайджане, Центр компетенции SAP.

Xülasə: İnformasiya texnologiyalarının inkişafı müasir
şirkətlərin idarə edilməsinin koordinasiya və nəzarət metodlarını
kökündən dəyişdirmişdir. Dünya təcrübəsində populyar idarəetmə
metodologiyalarından biri də ERP sistemidir. ERP-sistemlərin əsas
prinsipi bütün korporativ biznes məlumatlarını əks etdirən vahid
məlumat anbarının yaradılması və şirkət işçilərinin hər birinə eyni
vaxtda səlahiyyət imkanı ilə təmin etməkdir. Azərbaycanın
intensiv inkişafı, sosial-iqtisadi, elmi və texnoloji inkişaf faktorları
formalaşması ilə əlaqədar olaraq ölkənin İKT bazarı fəal inkişaf
etməkdədir. Bütün bunlar ERP sistemlərini Azərbaycanın sürətlə
inkişaf edən iqtisadiyyat və  biznesinə tətbiq etmək üçün şərait
yaratmışdır. Dünyaca məşhur alman şirkəti olan  "SAP SE"
Azərbaycanı postsovet məkanında ən sürətlə inkişaf edən bazar-
lardan biri hesab edir, müasir idarəetmə texnologiyalarının tətbiqi
dövlətin əsas prioritetlərindən biridir. SAP-ın ən böyük müştəriləri
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (ARDNŞ), PAŞA Holding və
Azercell Telecomdur.

Açar sözlər: Korporativ idarəetmə, ERP sistemi, intensiv
inkişaf edən iqtisadiyyat və Azərbaycan biznesində ERP sistem-
lərinin tətbiqi, SAP UOM həlli əsasında istehsalın idarə edilməsi,
Azərbaycanda ən böyük SAP müştəriləri, SAP Effektivlik Mərkəzi.
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Abstract: The development of information technologies
radically changed the methods of coordination and control of the
management  of  modern  companies.  In  the  world  practice,  one  of
the popular management methodologies is the ERP-system. The
fundamental principle of ERP-systems is the creation of a single
data warehouse containing all corporate business information and
providing simultaneous access to it by any of the company's
employees with appropriate powers. In connection with the
intensive development of Azerbaijan, formation of social-
economic, scientific and technological development factors, the
country's ICT market is actively developing. All these created
conditions for the possibility of introducing ERP-systems into the
rapidly developing economy and business of Azerbaijan. The
world-famous German company SAP SE regards Azerbaijan as
one of the fastest growing markets in the post-Soviet space, where
the introduction of modern management technologies is one of the
key priorities of the state. The largest customers of SAP are the
State Oil Company of Azerbaijan (SOCAR), PASHA Holding and
Azercell Telecom.

Key words: corporate governance, ERP system, imple-
mentation of ERP-systems in the intensively developing economy
and business of Azerbaijan, production management based on SAP
UOM, the largest SAP customers in Azerbaijan, SAP Competency.

Рассматривая особенности нынешней эпохи и двух
предшествующих, ученые делают вывод, что в XIX в. Двига-
телем экономического развития было предпринимательство, в
XX столетии - менеджмент, а в XXI в. эта функция переходит
к корпоративному управлению. В эпоху глоболизации
корпоративное управление современными компаниями и
компаниями ближайшего будущего является их главным
организационным ресурсом. Непрерывно совершенствую-
щийся синтез теории и практики, анализа и интуиции,
функциональных знаний и умения руководить подчиненными,
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способности плодотворно вести дела с партнерами и клиен-
тами и поддерживать заинтересованность сотрудников в
достижении целей компании вот признаки современного
управления компанией. Устремляясь в XXI в., управление
становится все более динамичным и гибким. Система отно-
шений между главными действующими лицами корпора-
тивного управления (кругом заинтересованных участников) в
развитых странах четко определена и создается для решения
трех основных задач корпорации: обеспечения ее максима-
льной эффективности, привлечения инвестиций, выполнения
юридических и социальных обязательств. В качестве
основных элементов модели корпоративного управления
выделяют:

- состав непосредственных (ключевых) участников;
- структуру акционерного капитала;
- круг заинтересованных участников;
- состав совета директоров;
- механизм взаимодействия акционеров и держателей

интересов;
- законодательные нормы;
- требования к раскрытию информации.
Перед построением системы корпоративного управления

в холдинге в большинстве случаев необходимо учесть, что
часто необходимым условием создания эффективной системы
корпоративного управления является изменение самой струк-
туры холдинга. Наиболее распространенным вариантом
реструктуризации, направленной на формирование прозрач-
ных корпоративных структур, является создание корпоратив-
ного центра. Под «корпоративным центром» в данном случае
понимается специально созданная головная компания
холдинга. Развитие информационных технологий в корне
изменило методы координации и контроля, снизив роль
личного наблюдения за работой подчиненных и бюрок-
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ратических форм согласования тех или иных решений.
Новыми явлениями в организации стали “виртуальные офи-
сы”, повысившие самостоятельность работников, а также
расширение участков прямой работы с клиентами (frontline
work). Систему управления корпорацией отдельной страны
отличают конкретные характеристики и свойства. Однов-
ременно ряд ее положений оказываются схожими и могут
служить основой разработки национальной системы
управления. С учетом организационной и финансовой струк-
туры компании, внешних и внутренних экономических
условий выбираются методы управления её деятельностью,
обеспечивающие достижение бизнес-целей. В мировой
практике одной из популярных методологий управления
является ERP- система. ERP (англ. Enterprise Resource Plan-
ning- планирование ресурсов предприятия) — организа-
ционная стратегия интеграции производства и операций,
управления трудовыми ресурсами, финансового менеджмента
и управления активами.  ERP- система — конкретный
программный пакет, реализующий стратегию ERP. ERP-
системы внедряются для того, чтобы объединить все
подразделения компании и все необходимые функции в одной
компьютерной системе, которая будет обслуживать текущие
потребности этих подразделений. ERP- системы, при-
сутствующие на мировом рынке,  можно отобразить с
помощью следующей схемы:
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1. Локальные системы. Такие системы предназначены
для автоматизации деятельности по нескольким
направлениям. Чаще всего под локальными системами
подразумевают "коробочные" продукты. Их стоимость
находится в пределах от нескольких тысяч до нескольких
десятков тысяч долларов.

2. Финансово-управленческие системы. Обладают
большими функциональными возможностями, чем локальные,
но в них отсутствуют производственные модули. Период
внедрения этих систем составляет около года, а цена доходит
и до сотен тысяч долларов.

3. Средние и крупные интегрированные системы.
Разница между данными системами небольшая. Она
заключается в наличии или отсутствии отраслевых решений и
зависит от масштабов предприятия и от его территориальной
распределенности. Период внедрения ERP систем может
длиться до нескольких лет, а цена проекта составить от
нескольких сот тысяч до нескольких десятков миллионов
долларов. Данные системы предназначены для повышения
эффективности управления крупными компаниями и
корпорациями. Требования бухгалтерского или кадрового
учета здесь отходят на второй план.

Обзор ERP- систем показывает, что система должна быть
устроена как можно проще, так как работать с ней предстоит
сотрудникам компании, которые вряд ли будут разбираются в
устройстве подобных систем. Работа в ERP- системе не
должна отягощать пользователя сложными терминами и
большим количеством непонятных кнопок. Простота в
эксплуатации намного облегчает процесс обучения персонала.

Основополагающим принципом ERP- систем является
создание единого хранилища данных, содержащего всю
корпоративную бизнес-информацию и обеспечивающего
одновременный доступ к ней любого из сотрудников
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компании, наделенных соответствующими полномочиями.
Предусматривается, что это должно повысить эффективность
производственной деятельности компании, а также сократить
внутренние информационные потоки, уменьшив тем самым
затраты на их обеспечение. Главным же, безусловно, является
набор функций ERP систем:

Основные из которых следующие:
· ведение конструкторских и технологических

спецификаций, определяющих состав производимых изделий,
а также материальные ресурсы и операции, необходимые для
его изготовления;

· формирование планов продаж и производства;
· планирование потребностей в материалах и

комплектующих, сроков и объемов поставок для выполнения
плана производства продукции;
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· управление запасами и закупками: ведение договоров,
реализация централизованных закупок, обеспечение учета и
оптимизации складских и цеховых запасов;

· планирование производственных мощностей от
укрупненного планирования до использования отдельных
станков и оборудования;

· оперативное управление финансами, включая
составление финансового плана и осуществление контроля
его исполнения, финансовый и управленческий учет;

· управления проектами, включая планирование этапов и
ресурсов, необходимых для их реализации.

Разработка подобной единой системы - непростая задача.
Обычно каждое подразделение имеет собственную ком-
пьютерную систему, оптимизированную для решения его
задач. ERP- система ведет единую базу данных по всем
подразделениям и задачам, так что доступ к информации
становится проще, а главное, подразделения получают
возможность обмениваться информацией.

Внедрение ERP- системы – достаточно сложный и
длительный процесс. Интеграция ERP- системы в бизнес-
процессы компании предполагает серьезные изменения
логики внутренних процедур в компании, реинжиниринга
бизнес-процессов, а также значительные изменения в работе
ее сотрудников. ERP- система автоматизирует задачи,
встроенные в выполнение бизнес-процессов, а единая
информационная база позволяет учитывать взаимосвязь
отдельных процессов. Современные ERP- системы позволяют
осуществлять:

 руководство большим количеством типов производств и
видов деятельности компаний и организаций;

 планирование ресурсов по различным направлениям
деятельности;
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 возможность управления группой автономно рабо-
тающих предприятий, корпоративными структурами;

большее внимание подсистемам финансового плани-
рования и управления;

наличие функций управления транснациональными
корпорациями, включая поддержку нескольких часовых
поясов, языков, валют, систем бухгалтерского учета;

 большее внимание созданию информационной инф-
раструктуры предприятия, гибкости, надежности,
совместимости с различными программными платформами;

интегрируемость с приложениями и другими системами,
использующимися предприятием, такими как системы
автоматизированного проектирования, автоматизации
управления технологическими процессами, электронного
документооборота, электронной коммерции;

наличие в системе или интеграция с программными
средствами поддержки принятия решений;

наличие развитых средств настройки и конфигури-
рования аппаратных и программных средств.

 Успешное развитие интернет-технологий, позволяющих
предприятиям через информационную сеть обмениваться
данными и документами с покупателями и контрагентами.
Новые функции работы с интернет, появившиеся в ин-
тегрированных системах управления, уже выходят за
традиционные рамки ERP, замкнутой внутри производствен-
ного цикла предприятия. Сочетание традиционной ERP-
системы предприятия с интернет решениями для электрон-
ного бизнеса привели к созданию новой организационной и
управленческой среды и нового качества системы.

Современные ERP- системы обеспечивают выполнение
всех основных функций предприятия, независимо от его рода
деятельности или устава. В настоящее время ERP- системы
применяются как в коммерческих, так и некоммерческих
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структурах, в правительственных и неправительственных
организациях.

В ERP- системах применяется компьютерная защита как
от внешних злоумышленников, таких как промышленные
шпионы, так и от внутренних, например, расхитителей. Меры
безопасности ERP- систем обычно позволяют предотвратить
нежелательное развитие событий.

С ростом популярности всемирной паутины и развитием
функциональных возможностей веб-браузеров к 2000-м
годам, практически все ведущие производители оборудовали
ERP- системы веб-доступом (первые попытки реализации
отдельных функциональных возможностей для браузера
относятся к 1996 году в SAP, но первой, реализовавшей
всеобъемлющий веб-доступ к системе, была Oracle в 1998
году, SAP реализовала полный веб-доступ в 1999 году, веб-
интерфейс для Peoplesoft появился в 2000 году).

К 1999 году относится начало разработки первой
свободно распространяемой ERP-системы — Compiere,
впоследствии появились и другие свободные ERP- пакеты,
самые известные из них — ADempiere, Openbravo (форки
Compiere), ERP5, OpenERP.В первой половине 2000-х годов
произошла существенная консолидация поставщиков ERP-
систем: К 2006 году объём проданных лицензий на ERP-
системы составил $28 млрд.. Согласно прогнозу Allied Market
Research  (AMR)  мировой рынок ERP-систем к 2020  г.
достигнет $41,69 млрд, при этом среднегодовой темп роста в
течение 2014-2020 гг. будет составлять порядка 7,2%.

Начиная с середины 2000-х годов возникла целая серия
ERP-систем, предоставляющихся исключительно по подписке
(наиболее известные из них — NetSuite и Plex), а с ростом
популярности облачных вычислений и основные поставщики
обеспечили предоставление заказчикам своих систем по
подписке.
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Модульный принцип организации позволяет внедрять
ERP-системы поэтапно, последовательно переводя в
эксплуатацию один или несколько функциональных модулей,
а также выбирать только те из них,  которые актуальны для
организации. Кроме того, модульность ERP-систем позволяет
строить решения на основе нескольких ERP-систем, выбирая
из каждой лучшие в своём классе модули (англ. best-of-breed).
Разбивка по модулям и их группировка различная, но у
большинства основных поставщиков выделяются группы
модулей: финансы, персонал, операции.

Согласно данным Panorama, к 2016 году наибольшую
долю на мировом рынке ERP-систем имеют:

· SAP (более 20%);.
· Oracle (13,9%);
· Microsoft (9,4%).

Далее расположились следующие компании:
Infor (7,4%); Epicor (3,5%); Sage (3,5%); NetSuite (2,9%);
IFS (1,5%); IQMS (1,2%); Syspro (1,1%).
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Первое место по срокам окупаемости инвестиций в ERP
заняла SAP. По скорости внедрения лидируют продукты
Oracle, а по затратам на внедрение пальму первенства
захватили системы NetSuite, которые обходятся заказчикам в
среднем в 2,8% от выручки.

В связи с интенсивным развитием Азербайджана
сформировались факторы социально-экономического, научно-
технического прогресса, рынок ИКТ страны активно
развивается (за последние 5 лет объем сектора вырос в 6 раз).
Внедрение автоматизированных технологий обработки
экономической информации позволяют повысить эффектив-
ность управления организацией за счет обеспечения руково-
дителей и специалистов максимально полной, оперативной и
достоверной информацией на основе единого банка данных.

В условиях рыночной экономики коренным образом
меняется подход к управлению - от функционального к бизнес
ориентированному, кардинально меняется и роль инфор-
мационных технологий. В условиях острейшей конкуренции
ориентация на управление организацией на основе бизнес-
процессов обеспечивает конкурентное преимущество, а
управление на основе бизнес-процессов не может эффективно
реализовываться без использования информационных
технологий и систем.

Всё это создало условия для возможности внедрения
ERP-систем в интенсивно развивающуюся экономику и
бизнес Азербайджана. В связи с тем, что всемирно известная
немецкая компания SAP SE достаточно давно работает на
рынке стран СНГ, является лидером по развитию IT на
Южном Кавказе и занимает лидирующие позиции по ряду IT-
показателей среди стран СНГ стало возможным заключить
сотрудничество между ней и заказчиками с азербайджанской
стороны. Компания SAP SE рассматривает Азербайджан как
один из самых быстроразвивающихся рынков на
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постсоветском пространстве, где внедрение современных
технологий управления является одним из ключевых
приоритетов государства.

Одним из крупнейших заказчиков SAP является Госу-
дарственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR). То
есть, в нефтегазовой отрасли Азербайджана SAP уже пре-
дставлен. Многолетние сотрудничество с SOCAR – лидере на-
циональной экономики -  показало, как на практике вопло-
щена идея того, что современные IT-технологии помогают
быстрее и точнее управлять сложным бизнесом.

В январе 2016г. Государственная нефтяная компания
Азербайджана и компания SAP объявляют о начале проекта
по внедрению специалистами SAP Service and Support
комплексного решения SAP для управления добычей на базе
решения SAP  UOM  (Upstream  Operations  Management  -
управление нефтедобывающим производством). Решение
призвано снизить потери в процессах производства и добычи,
а также сократить риски таких потерь на 80% за счет
повышения прозрачности и оперативности получаемой
информации, формирования единой отчетности и аналитики.
По предварительным оценкам, благодаря внедрению SAP
UOM добыча нефти и газа станет более прогнозируемой,
сократятся потери в процессе добычи и производства и на
80% - риски таких потерь.

Кроме того, надо отметить заинтересованность в ре-
шениях SAP со стороны холдинговых структур, банков, ком-
паний телекоммуникационной отрасли, некоторых госу-
дарственных организаций, нефтесервисных компаний и др.

Также стоит упомянуть и высокий интерес со стороны
малого бизнеса, для которого в SAP есть специализированные
решения.

Масштабные комплексные проекты реализованы в
Azersun Holding и Каспийском морском пароходстве.
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Азербайджанский PASHA Holding реализует задачи
управления холдингом. Организации финансовой сферы –
PASHA Bank, DemirBank, AzeriCard (процессинговый центр) -
также используют и развивают свои системы управления на
базе SAP. А в телекоммуникационной отрасли мы работаем с
оператором сотовой связи Азербайджана - компанией Azercell
Telecom.

Также начаты проекты в добывающих и нефтесервисных
компаниях – Nobel Oil, Bos-Shelf, SOCAR AQS.

Важные, социально значимые проекты, реализованы в
Министерстве труда и социальной защиты и Министерстве
финансов Азербайджана.

Один из заказчиков в Азербайджане – Университет АДА
уже использует решения SAP для управления процессом
обучения.

На базе недавно учрежденного Института инженерии и
информационных технологий создан Центр компетенции SAP,
цель которого заключается в подготовке разработчиков,
инженеров, а также бизнес- и IT- специалистов по работе с
облачной инфраструктурой на платформе SAP.

Центр будет способствовать формированию партнерской
экосистемы, организации международного сотрудничества и
появлению новых возможностей для развития. SAP взял на
себя техническое обучение специалистов Университета АДА
и обучение работе с программными продуктами. Центру
также будет предоставлена возможность проведения
необходимой модификации и локализации решений на базе
SAP, а также способствовать появлению в Азербайджане
сообщества World Wide Solution Software Partners, отраслевые
решения которого сертифицированы SAP и применяются в
десятках стран Евросоюза, в Азии и США. Еще одна важная
инициатива, реализуемая сейчас в Университете АДА – SAP
University Alliance. Это программа взаимодействия с
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ведущими учебными заведениями во всем мире, которая
позволяет предоставлять студентам и преподавательскому
составу возможность познакомиться с новейшими тех-
нологиями, применить их на практике, которая уже успешно
развивается в СНГ и теперь доступна в Азербайджане.
Азербайджан – один из важнейших, один из наиболее
продвинутых рынков на территории СНГ. На этом рынке
компания SAP намерена закрепить и расширить достигнутый
успех, предлагая инновационные IT- решения, лучшие
мировые практики повышения эффективности бизнеса
отечественных компаний.
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Müasir çağırışlar OPEK kontekstində: proqnozlar və
innovasiyalar

Modern challenges in the context of OPEC: forecast and
innovation

Современные проблемы в контексте ОПЕК: прогнозы и
инновации

Xülasə: Məqalədə OPEK-in kvota strategiyasının vacibli-
yindən və energetik siyasətinin əhəmiyyətindən neft böhranları
müddətində, xüsusən də son illər ərzində dünya neft bazarında neft
qiymətlərinin kəskin şəkildə aşağı düşməsi fonunda bəhs
olunmaqdadır. 2014-cü ilin sonlarından etibarən neft qiymətlərinin
kəskin şəkildə enməsi fonunda, dünya neft ehtiyatlarının böyük
hissəsinə sahib olmasına baxmayaraq,  OPEK qiymət formalaşdır-
ma mexanizminə tam şəkildə nəzarət edə bilməməkdədir. Əldə
edilən nəticə odur ki, neft qiymətləri ilə bağlı yaranan problemləri
nəinki, OPEK üzvü olan ölkələrin hesabına, həmçinin müstəqil
neft hasilatçısı olan ölkələrin birgə fəaliyyəti nəticəsində həll
etmək mümkündür.

Açar sözlər: OPEK, müasir çətinliklər, startegiya, proqnoz,
innovasiya, neft siyasəti.

Abstract: The article deals with the significance of OPEC’s
quato strategy and energy policy and sharp decrease of oil prices in
the world oil market during the oil crisis in particular, within the
last years  Whereas, the majority share of oil resources is under
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control of OPEC, dramatic fall of prices in 2014, demonstrated the
inability of OPEC to regulate prices. Problems which were caused
by the fluctuation of prices can not be solved merely by efforts of
OPEC-member countries, but only in cooperation with other
independent oil producing countries

Key words: OPEC, modern challenges, strategy, fore-
casting, innovation, oil policy

Резюме: B статье обсуждаются важность энергетической
политики ОПЕК и применение производственных квот в
период нефтяных кризисов, что является особенно актуаль-
ным в свете стремительного падения цен на нефть в
последние годы. Даже несмотря на то, что большая часть
мировых нефтяных запасов находятся под контролем ОПЕК,
на фоне резкого падения цен на нефть в 2014  году,  она не в
состоянии регулировать цены. Проблемы, возникшие в
результате снижения цен на черное золото, не могут быть
решены только за счет стран-участниц ОПЕК, также  важна
вовлеченность других независимых стран-производителей
нефти.

Ключевые слова: ОПЕК, современные вызовы, ст-
ратегия, прогнозирование, инновации, нефтяная политика.

Kartel üzvü ölkələrin dünya birjalarında neft qiymətlərinin
sürətlə enməsinə baxmayaraq hasilatın azaldılmasına dəyişiklik-
lərin olmaması fonunda, OPEK-ə daxil olan ölkələri 2014-cü ilin
ikinci yarısından etibarən daha çox kartelə daxil olan dövlətlər
üçün nəyin sərəfli olması məsələsi maraqlandırırdı. Dəyişikliklərə
gətirib çıxaracaq səbələrin mövcudluğu neft strategiyasına yenidən
formalaşdırmasını gündəmə gətirirdi. Suallar isə əsas etibarı ilə,
kartel ölkələri üçün hansı qiymətlərin sərfəli olması, hasilatın
azalması səbəbləri və kartel tərəfindən hasilatın hansı hallarda
azaldılması ilə əlaqəli idi. OPEK üzvü ölkələrin əksəriyyətində bir
barel neftin hasil olunması qiymətləndirmələrə görə 10 dollardan
aşağıdır. Buna baxmayaraq, minimal qiymətləri sadəcə olaraq
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hasilat xərcləri ilə əlaqələndirmək mümkün deyil. Ona görə ki,
neftin minimal qiymətləri OPEK üzvü olan ölkələrin xərcləri
əsasında müəyyən edilir. Məhz buna görə də, böhran müddətində,
o cümlədən böhranın gözlənilməz nəticələri fonunda OPEK-in
enerji siyasətinin və strategiyasının dəyişən şərtlərə uyğun
qurulması çox əhəmiyyətli yerə sahibdir. Hələ 20 sentyabr 2005-ci
ildə təşkilatın uzunmüddətli strategiyası ilə bağlı Vyanada keçiri-
lən OPEK-in 45-ci illik sessiyasında qərar qəbul olundu. Həmin
sənəddə prioritet istiqamətlər olaraq birbaşa neft tələbatı və
təchizatına təsir göstərən iqtisadi tərəddüdlərin əvvələcədən müəy-
yənləşdirilməsi istiqamətində tədbirlərin görülməsi, ədalətli və
stabil qiymətlərə, təchizatın davamlılığına və tələbatın təhlükə-
sizliyinə nail olunması, investisiya qoyuluşları üçün dövlətlər və
beynəlxalq neft şirkətlərinə bərabər imkanların yaradılması,
ekoloji balansın qorunması, o cümlədən ətraf mühitin qorunması
ilə əlaqədar daha sərfəli texnologiyalara müraciət edilməsi və
qiymətlərin müəyyən edilməsi üçün OPEK üzvləri arasında
ziddiyyətlər aradan qaldırılması ilə bağlı müvafiq qərarlar  qəbul
edilmişdir.

Qeyd olunmalıdır ki, daha sonralar, konktert olaraq özünün
“World Oil Outlook 2013”(WOO 2013) adlı hesabatında qısa-
müddətli(2018-ci ilə qədər) və uzunmüddətli(2035-ci ilə qədər)
olmaqla OPEK dünya neft təlabatına və təklifinə dair proqnozlar
hazırlamışdır. Odur ki, hal-hazırda neft artmaqda olan enerji
təlabatının ödənilməsində əhəmiyyətli rol oynamaqda qalmış-
dır:2010-2035-ci illəri əhatə edən müddət ərzində, hətta müha-
fizəkar ssenarilərə əsasən belə enerjiyə olan təlabat 52%, neftə
olan təlabat isə gündəlik 20 milyon barelə çatacaqdır. Bir daha
inkişaf etməkdə olan ölkələrin “WOO-2013” hesabatı ilə enerjiyə
olan təlabatı baxımından artan əhəmiyyəti, həmçinin enerji
qənaətçilliyi baxımından yeni dünya tendensiyası kimi məsələlər
bir daha təsdiqlənmişdir ki, hansı ki, bu bütün dünyada nəzərə-
çarpaçaq dəyişikliklərin yaranmasına səbəb olacaqdır. Günü-
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müzdə, OPEK dünya bazarında neft qiymətlərinin kəskin şəkildə
aşağı düşməsifonunda neftin qiymətinin ucuzlaşmasına qarşı
kompleks və bütün ixracatçılar səviyyəsində tədbirlərin görülmə-
sini vacib sayır. Məhz bu istiqamətdə də 2015-ci ildə OPEK-in
Vyanadakı konfransda “qara qızıl”ın qiymətinin və ixracının
tənzimlənməsinə dair müxtəlif təkliflər irəli sürülmüşdür. Kon-
fransda Nigeriyanın Neft Resursları Naziri Emmanuel Kaçikvu
qeyd etmişdir ki, dünya dinamikası dəyişmişdir. Neft qiymətlərini
saxlamaq üçün başqa parametrlərə baxmaq lazımdır. Məntiq isə
sadədir. OPEK dünya neft istehlakının 35-40% ödəyir, 60-65%
istehsalçılar isə burada deyillər. Əgər biz hasilatı azaltsaq belə bu
problemin həllinə kömək etməyəcəkdir. Odur ki, biz kollektiv
məqsədlər naminə OPEK-dən kənar neft istehsalçıları ilə daha sıx
danışıqlar aparmalıyıq[8,p.6-7]. Qeyd olunan fikirlərdən görünür
ki, OPEK-in özü təkbaşına neft bazarının “xəstəlik”dən müalicə
olunmasına nail olmaq iqtidarında deyildir. Müvafiq olaraq, qeyd
olunan məsələ ilə bağlı  təşkilatda həlledici çəkiyə malik olan
Səudiyyə Ərəbistanın mövqeyi də olduqca maraqlıdır. Bu ölkənin
neft naziri Əli Əl Nuimi isə bəyan edib ki, OPEK-ə üzv ölkələr
neft hasilatının həcminin azadılması, qara qızılın qiymətinin
artmasına gətirib çıxaracaq. Bu addım dünya iqtisadiyyatına, eləcə
də, neft bazarına yeni əlamətlər gətirə bilər. OPEK-in baş direktoru
Abdulla Salam Əl-Bədri isə bildirib ki, neftin qiyməti hazırda elə
bir səviyyədədir ki, bu indekslə gəlir əldə etmək qeyri-müm-
kündür. Bu isə yeni proqramlar həyata keçirməyə imkan vermir.
Yeni neft müəssisələrinin salınması, terminalların tikilməsi,
tankerlərin alınması indiki şəraitdə mümkün deyil. Onun fikrincə,
bu vəziyyətdə həmin layihələri bir neçə il geriyə çəkmək ən effek-
tiv yollardan biridir[2]. Maraqlı məqamlardan biri ondan ibarətdir
ki, OPEK-in 152-ci toplantısında hasilatın indiki səviyyədə
saxlamasına dair qərar qəbul edilmişdir. Kartelin hasilatı
azaldacağı gözlənildiyindən, həmin qərar bir çox müşahidəçilərin
təəccübünə səbəb olmuşdur. Qeyd olunan məsələ ilə yanaşı neft
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ixrac edən ölkələr qiymətləri qaldırmaq üçün hər bir ölkənin
müəyyən olunmuş kvotaya sadiq qalması barədə qərar qəbul etmiş
və qərarı iri neft idxalçıları müsbət qarşılamışdır. Onların fikrincə,
neft istehsalı aşağı salınsaydı, o halda xam neftin qiyməti artacaq,
bu isə onsuz da pis vəziyyətdə olan dünya iqtisadiyyatına mənfi
təsir göstərəcəkdir. Qeyd edək ki, 2015-ci ilin yanvarında Davosda
keçirilən forumda OPEK-in baş katibi Abdulla Salam əl-Bədri neft
hasilatı kvotasının azaldılmasından imtina edilməsinə açıqlama
gətirərək bildirmişdir: “Əgər biz hasilat kvotasını azaltsaydıq, o
zaman gələcəkdə martda, apreldə və sonra yenə də azaltmaq məc-
buriyyətində olacaqdır. Qiymətlər yüksək ola bilərdi, onlar
(Amerika Birləşmiş Ştatları) hasilatı artırmaqda davam edəcək-
dilər, başqa sözlə desək OPEK-in hasilatı azaltması fonunda ABŞ
hasilatı artıracaq və bununlada bazarda bizi əvəz edəcəkdilər.
Lakin Birləşmiş Ştatlar qiymətlərin normal səviyyəsində bizi əvəz
edə bilməz, onlar bunu yalnız qiymətlər yüksək olduqda bacara
bilərlər. Bu səbəbdən də biz qərara aldıq ki, heç bir şey etməyək və
bazara situasiyanı tənzimləməyə imkan verək. Bu qərar hər hansı
bir ölkəyə qarşı yönəlməmişdir: nə ABŞ-a və çətin hasil olunan
neftə, nə Rusiya Federasiyasına, nə də hər hansı digər bir ölkəyə
qarşı. Bu bizim energetika nazirlərimizin iqtisadi qərarı olmuşdur
və biz bunu dəstəkləmişik”.[3, с.10-12].

      OPEK-in kvotaları və ölkələr üzrə neft
       hasilatı(gündəlik/min barel)

Ölkə Kvota
(01/07/05)

Hasilat
(03/16)

Hasilat
(05/16)

Hasilat
(06/16)

Mümkün
hasilat

Əlcəzair 894 1084 1080 2085 1430
Anqola 1900 1776 1773 1773 1700

İndoneziya - Məlumat
yoxdur

- - -

İran 4110 3291 3562 3644 3750
İraq 4189 4281 4217 -

Küveyt 2247 2772 2740 2800 2600
Liviya 1500 345 296 332 1700

Nigeriya 2306 1722 1424 1523 2250
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Qatar 726 664 659 662 850
Səudiyyə
Ərəbistanı

10099 10120 10241 10308 10500

BƏƏ 2444 2682 2188 2095 2450
Venesuela 3225 2320 2188 2095 2450

Ümumi 31422 32251 32361 32643 32230
Mənbə: https://ru.wikipedia.org, Организация стран

экспортёров нефти, Квоты ОПЕК

Qeyd edək ki, OPEK-in 2035-ci ilədək həyata keçirilməsi
nəzərdə tutulan yeni uzunmüddətli konsepsiyası özündə bir sıra
mütərəqqi istiqamətləri əks etdirməsinə baxmayaraq, bugün
dünyada cərəyan edən hadisələr həmin vəziyyətə daha konstruktiv
yanaşmanı tələb edir. Belə ki, dünyanı cənginə alan iqtisadi
böhrandan ciddi əziyyət çəkən dövlətlər arasında OPEK dövlətləri
də vardır. Dünya bazarında baş verən dalğalanma, inflyasiyanın
neft qiymətlərinə təsiri əsas gəlirləri neftdən olan və büdcələri
buna uyğun hesablanan neft dövlətlərini ağır vəziyyətdə
qoymuşdur. Təbii ki, OPEK bu vəziyyətdə ciddi tədbirlər görməyə
məcburdur. Bu baxımdan da, OPEK yürütmüş olduğu siyasətini
dəyişdirmək qərarına gəlmişdir. Bu qurum üzvləri Avstriyada
keçirilən toplantıda neftin istehsalını azaltmaq haqqında qərar
qəbul etmək istəyirdilər. Əgər belə bir qərar alınsaydı, dünya üzrə
neftin istehsal həcmi xeyli aşağı düşəcək və qiymətlər də qalxa-
caqdı. OPEK üzvlərinin hamısı belə fikirləşirdi ki, neftin qiyməti
70 ABŞ dolları həcmində olmalı idi.  Yuxarıda qeyd olunanları
nəzərə alaraq dəyə bilərik ki, istehsal hədlərinin dəyişdirilməməsi
gözləniləndir, çünki OPEK üzvü olan dövlətlərin iqtisadiyyatı neft
ixracı üzərində qurulmuşdur. Sözügenən amil neft hasilatının
mütəmadi olaraq aşağı salınmasına mane olur-bu ölkələrin
iqtisadiyyatı neft qiymətinin dünya bazarında ucuzlaşmasından
birbaşa ziyan çəkir, hasilatı azaltmaqla dəyəcək ziyanın ikiqat
artacağını gözləmək isə mümkün hala çevrilir. OPEK-də belə
düşünürlər ki, təşkilatın siyasətinin dəyişdirilməsi üçün vəziyyətin
analiz edilməsinə vaxt, təxminən 4-5 ay müddət lazımdır. Bu
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müddət ərzində dünya bazarında təklifin azalması səbəbindən təbii
qaydada neftin qiymətləri yüksəlməyəcəyi halda, təşkilat üzvlə-
rinin əksəriyyətinin büdcəsinin həssaslığını nəzərə alaraq, OPEK
hasilatın azaldılması ilə bağlı qərar qəbul edə bilər. Lakin
bildirmək lazımdır ki, faktiki olaraq 2008-ci ilin dekabrından
etibarən kartel hasilatın tənzimlənməsini həyata keçirməmiş, 2012-
ci ildən etibarən isə 30 il ərzində tətbiq olunan ölkə kvotası
mexanizmindən imtina etmişdir. Bu səbəbdən bugün bu sahədə
hələ də qeyri-müəyyənlik hökm sürür: OPEK hasilatın azaldılması
ilə bağlı qərarını hansı qaydada reallaşdıracaqdır? 2014-cü ilin
sonları və 2015-ci ilin əvvəllərində qiymətlərin qəfil enməsindən
sonra OPEK ölkələri nəinki neft hasilatını azaltmamış, əksinə
onlar öz bəyanatları ilə bazarda vəziyyətin stabilləşməsinə mane
olmuşdur. Qeyd olunmalıdır ki, 2011-ci ilə qədər əgər kvotalar
ölkələr üzrə müəyyənləşdirilirdisə, 2012-ci ildən etibarən OPEK
üzvü olan ölkələrin ümumi hasilat həcmi əsasında müəyyənləş-
dirilməyə başlanılmışdır. Son illərdə o dəyişməz qalmaqda davam
edərək sutkalıq 30 milyon barel təşkil etməkdədir. Həm də nəzərə
almaq lazımdır ki, bu tənzimlənmə ancaq xam neftə aiddir, hansı
ki onun payına OPEK üzvü olan ölkələrin hasil etdiyi maye
karbohidrogen ehtiyatlarının 85%-i düşür. Neft qiymətlərinin
qalxıb-enməsinin qarşısını almaq məqsədi ilə OPEK-in kvotaları
artırıb-azaldımasını bir necə dövrə ayırmaq mümkündür. Qiy-
mətlərin yüksəlməsi zamanı kartel kvotaları artırır, qiymətlərin en-
məsi zamanı isə azaldırdı.  Bütün bunlar ilə yanaşı qeyd olunma-
lıdır ki, kartelin qərarları heç də həmişə bazarda vəziyyətin stabil-
ləşməsinə müsbət təsir göstərməmişdir. Maliyyə-iqtisadi böhranın
başlamasına baxmayaraq Cənub Şərqi Asiya regionunda istehlakın
artmasını güman edərək 1997-ci ilin noyabr ayında OPEK-in 103-
cü yığıncağında təşkilat hasilatın sutkalıq 2,5 milyon barelə qədər
artırılması barədə qərar qəbul etmişdi. Lakin böhran səbəbindən
1998-ci ildə dünya üzrə istehlak yalnız sutkalıq 0,5 milyon barelə
qədər genişlənməyə səbəb olmuşdur. Bu isə xeyli miqdarda
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kommersiya xarakterli neft və neft məhsullarının neft ixracatçısı
olan ölkələrdə toplanmasına, “Brend” markalı neftin qiymətinin
bir barel üçün 19,1 dollardan 9 dollara qədər enməsinə gətirib
çıxarmışdı. Belə olan halda, OPEK ilk dəfə olaraq digər neft
hasilatçısı olan ölkələrə birgə fəaliyyət göstərmək məqsədi ilə
müraciət etmişdi. Rusiya Federasiyası 1998-ci ildə  OPEK-də
müşahidəçi olmaq statusunu aldı. Vəziyyət 1999-cu ilin ortalarına
doğru stabilləşməyə başladı və kvotanı azaltmaq barədə OPEK
növbəti dəfə qərar qəbul etdi və böhran sonrası dünya iqtisadiyyatı
dirçəlişə başladı [3, с.10-12] Qeyd olunmalıdır ki, 1998-2011-ci
illər ərzində İraq ölkələr üzrə kvota sistemindən uzaqlaşdırılmışdı,
hansı ki, İraqın hasilat gücü sutkalıq 1,1-1,2 milyon barelə çatırdı.
Bununla yanaşı, faktiki olaraq 2009-cu ildən etibarən OPEK tərə-
findən tənzimləyici tədbirlər həyata keçirilməmişdir. Əgər əvvəlki
illərdə kvotalarla bağlı il ərzində iki dəfə qərar qəbul edilirdisə,
2009-cu ildən etibarən yalnız bir dəfə-2011-ci ilin sonunda qərar
qəbul edilmişdi. Müvafiq qərar kartel iştirakçısı olan ölkələrin
kvotalarının dəyişilməsinə səbəb olmamış, yalnız İraqın uçot
sisteminə geri qayıtması ilə nəticələnmişdi. Xüsusilə qeyd olun-
malıdır ki, qiymətlərin kəskin enməsi fonunda OPEK-in hasilatı
azaltmamasının səbəbini araşdıran mütəxəssislərin böyük əksəriy-
yəti fikirləşir ki, kartel bazardakı payını ona görə azaltmaq istəmir
ki, belə olacağı halda kartel üzvü olan ölkələrin itkiləri potensial
mənfəətlərindən daha çox olacaqdır. Kartel üzvü olan ölkələr(hər
şeydən öncə “daha ucuz” ehtiyatlara sahib olan Səudiyyə Ərəbis-
tanı) üçün həm də bazardakı paylarını itirmək sərfəli deyildir,
çünki uzunmüddətli prespektivdə bu kartelin ümumi qazan-
cının(qiymətlərin yüksəlməsi hasilat həcminin azalmasını kompen-
sasiya etmir) azalmasına gətirib çıxaracaqdır. Bundan əlavə
hasilatın azaldılması sosial amillər-dövlət büdcəsinin yüksək kəsir-
ləri nəticəsində ölkələr daxilində narazılıqların yaranmasına da
səbəb ola bilər. Rusiya Federasiyasında 2015-ci ilin fevral ayında
Vygon Consulting Araşdırma Mərkəzi tərəfindən neftin dünya
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bazarında qiymətləri, ona təsir göstərən amillər və gələcəkdəki
dinamikası ilə bağlı Rusiyanın iri neft-qaz şirkətləri, bu ölkədə
aktivləri olan bəzi xarici kompaniyalar, bəzi federal orqanlar
(Energetika, İqtisadi İnkişaf və Təbiət Nazirlikləri) və mütəxəssis
cəmiyyətləri arasında araşdırma aparılmışdır. Ortalama olaraq,
araşdırma iştirakçıları fikirləşirlər ki, neft qiymətləri mütəmadi
olaraq yüksələcək və uzunmüddətli prespektivdə bir barelə görə 93
dollar təşkil edəcəkdir.  Bunula yanaşı, araşdırma zamanı sorğu
iştirakçılarının müəyyən qismi hesab edir ki, şist nefti hasilatının
dünyadakı inqilabı yüksəlişinin qarşısını OPEK almaq istəyir.
Həqiqətən də, şist hasilatı ABŞ-da dayandırılmasa, o zaman aşağı
qiymətlər Çində şist nefti hasilatı potensialının və Rusiya Fede-
rasiyasında çətin hasil olunan neft yataqlarının hasilatına maneçilik
törədəcəkdir. Həmçinin, araşdırma iştirakçılarının əhəmiyyətli
hissəsi qeyd edir ki, OPEK öz fəaliyyəti ilə məqsədli şəkildə
alternativ enerji mənbələrinin inkişafını ləngidir ki, ümumdünya
yanacaq-enerji resurslarının balansında böyük həcm neftə məxsus
olsun. Qeyd edə bilərik ki, müasir dövrdə sözügedən amil ikinci
dərəcəli olsa da, gələcəkdə qlobal neft bazarında kartel öz
tənzimləyici mövqeyini qoruyub saxlayacağı halda, OPEK-in
siyasət istiqamətini məhz alternativ enerji mənbələri müəyyən-
ləşdirəcəkdir. Mütəxəssislərin az bir qismi hesab edir ki, OPEK
vəziyyətə ümumiyyətlə təsir göstərmək iqtidarında deyildir. Bunu
bir sıra səbəblərlə izah edirlər: nizam intizamın kartel üzvləri
arasında aşağı səviyyəli olması(bütün yük faktiki olaraq Səudiyyə
Ərəbistanının üzərinə düşür),  hasilatın azaldılmasının daxili sosial
etirazlar üzündən mümkünsüzlüyü və hasilatın sutkalıq 2 milyon
barelə qədər azaldılacağı halda belə qiymətlərin enməsinin
qarşısının alına bilinməməsi və s. [4,с.37-38].

 Yuxarıda da qeyd olunduğu kimi, OPEK hansı hallarda
hasilatı azaldacağı məsələsi Vygon Consulting Mərkəzinin araş-
dırdığı əsas məsələlərdən biri olmuş və nəticə olaraq aşağıdakı
variantlar irəli sürülmüşdür:
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1. Dünya bazarında neft qiymətləri 40 dollardan aşağı
olacağı halda kartel hasilat azaldılacaqdır;

2. Katrel üzvü olan ölkələrdə sosial-siyasi vəziyyəti
stabilləşdirmək mümkün olmadıqda;

3. OPEK-in milli fondlarında qızıl valyuta ehtiyatları
tükənməyə başladıqda;

4.  Rusiya Federasiyası və Meksika OPEK-ə qoşulacağı
halda;

5. OPEK heç bir halda hasilatın azaldılmasına getməyəcəyi
təqdirdə;

6. Dünya bazarında neftə təlabatın azalacağı halda;
7. Səudiyyə Ərəbistanının siyasi istəyi səbəbindən[4,с.39]
Dünya satış bazarlarında 2016-cı ilin avqust ayından etibarən

neftin qiymətləri təxminən 45 dollara qədər enmiş, həmçinin
dünya üzrə daşınmalar yüksəlmiş, tələbin yüksəlmə tempi azal-
mağa başlamışdır. 2016-cı ildə neft təlabatı gündəlik 1,4 milyon
barel təşkil etdiyi halda, 2017-ci ildə qiymətlərin enməsi səbəbin-
dən neftə dəstəyinin azalması fonunda tələbin gündəlik 1,2 milyon
barelə qədər azalacağı proqnozlaşdırılır. Bununla belə, mühafizə-
kar ssenariyə görə, 2013-cü ildə OPEK ölkələrinin xam neftə olan
gündəlik 30,3 milyon barel təlabatı, 2018-ci ildə gündəlik 29,2
milyon barelə enəcək, uzunmüddətli prespektivdə isə yüksəliş
yenidən bərpa olunacaqdır. Habelə, 2035-ci ilə qədər tələbat
gündəlik 37 milyon barelə çatacaqdır. 2020-ci ildən 2035-ci ilə
qədər olan dövrdə dünya maye yanacaq daşınmasında OPEK-in
payı 31-35% arasında, hər bir halda 2012-ci il səviyyəsindən
yüksək olacaqdır.  Qeyd edək ki, 2017-2019-cu illərdə ABŞ və
Kanadanın bərk kollektorlarındakı hasilat pik səviyyəsinə çatacağı
OPEK-də proqnozlaşdırılır. Belə ki, 2035-ci ilə qədər proqnoz
üçün verilmiş hesabatda üç şist yatağı-“Bakken/Three Forks”,
“Eagle Ford” və “Permian Basin” haqqında ətraflı tətqiqat
aparılmışdır. 2035-ci ilə qədər Şimali Amerikada hasilat işlərinin
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aparılması çətin olan yataqlarda gündəlik 2,7 milyon barelə qədər
azalma müşahidə olunması da mühafizəkar ssenarilərdə öz əksini
tapçmışdır. Eyni zamanda, 2018-2019-cu illərə qədər Dünya şist
nefti daşınmaları gündəlik 4,9 milyon barelə qədər yüksələcək,
daha sonra 2035-cü ilə doğru enmə müşahidə olunacaq daşınmalar
1,4 milyon barelə qədər azalacaqdır[5,c.2]. Nəzərə almaq lazımdır
ki, OPEK üzvü olmayan ölkələrdən xam neft daşınmaları 2020-
2035-ci illər ərzində azalacaq və böyük ölçüdə maye yanacağın
hesabına genişlənən təklif əsasında kompensasiya ediləcəkdir.
Belə olan halda OPEK üzvü olmayan ölkələrdən 2012-ci ildə
gündəlik 53 milyon barel olan daşınmaların həcmi, 2035-ci ildə 62
milyon barelə qədər yüksələcəkdir. Ümumiyyətlə, proqnoz olunan
dövr ərzində hasilat həcminin artması hesabına OPEK üzvü
olmayan ölkələr OPEK ölkələrini keçəcəkdirlər. Qeyd olunmalıdır
ki, qiymətlərin səviyyəsinə olduqca çox amil təsir göstərməsi,
proqnozlaşdırmalar zamanı analitikləri ehtiyatlı olmağa məcbur
edir. Aydındır ki, qərb ölkələri qiymətlərin əsas tənzimləyicisi
kimi gələcəkdə də öz məqsədləri üçün OPEK-dən istifadə etməkdə
davam edəcəkdir. Odur ki, təşkilatın daxilində isə çətin, çox kəskin
vəziyyət yaranmaqdadır ki, bu və ya digər iştirakçı ölkə yaranmış
vəziyyətdən istifadə edərək onun üçün müəyyən edilmiş kvotanı
pozaraq təkbaşına qazanmağa çalışacaqdır. Bu hallar, bir qayda
olaraq, katrel daxilində inamsız mühitin yaranmasına, yeni
iştirakçıların reqlamentsiz hərəkətlərə yol verməsinə, sonda isə
təşkilatın fəaliyyət effektivliyinin aşağı enməsinə səbəb olacaqdır.
Yuxarıda sadalanan bütün arqumentləri, fikirləri və araşdırmaları
ümumiləşdirərək qeyd edə bilərik ki, bugün dünyada hasil olunan
xam neftin 40%-i OPEK üzvü olan ölkələrin payına düşür və
proqnozlara görə yaxın 20-25 il ərzində kartel öz hasilat
səviyyəsini 50%-ə qədər artıracaqdır. “Qara qızıl”ın qiymətinin
stabilləşdirilməsi istiqamətində kartel dünya bazarındakı siyasətini
davam etdirərək hasilat səviyyəsinin azaldılması və çoxaldılmasını
həyata keçirir. Dünya neft-qaz ehtiyatlarının 78%-ə təşkilatın sahib
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olmasına baxmayaraq, qiymət formalaşdırma mexanizminə OPEK
tam şəkildə nəzarət edə bilmir. Ona görə ki, OPEK-in qiymət
siyasəti qlobal iqtisadiyyatın stabilliyindən və dayanıqlığından da
xeyli dərəcədə asılıdır[6]. Eyni zamanda onun fəaliyyəti təşkilat
üzvləri olan ölkələrin daxili sabitliyindən də asılıdır. OPEK də
digər təşkilatlar kimi, daimi olaraq həm xaricdən, həm də daxildən
təsir göstərən müxtəlif problemlərlə qarşı qarşıyadır. Qeyd etmək
lazımdır ki, bir tərəfdən neft qiymətləri istehsal xərclərini və
istehsalçıların əsas risklərini örtməlidir, digər tərəfdən isə
qiymətlər dünya iqtisadiyyatının və neft sənayesinin inkişafına,
investisiyaların yatırılmasına mənfi təsir göstərməməlidir. Odur ki,
sadalanan problemləri isə sadəcə olaraq həm OPEK üzvü olan
ölkələrin, həm də müstəqil neft hasilatçısı olan ölkələrin müvafiq
cəhdləri və birgə fəaliyyəti hesabına həll olunması mümkündür.
Mövcud problemlərin uzunmüddətli həllinə isə  bu istiqamətdə
aparılan ölçülü, çevik, dəqiq təşkil olunmuş və diqqətli fəaliyyət
imkan verəcəkdir.

Ədəbiyyat
1. OPEK-in rəsmi saytı(Elektron resurs). Giriş qaydası:

www.opec.org
2.Фубини Ф. Меняется нефтяная карта: от Семи сестёр к

российским  и китайским гигантам// Corriere della Sera, 2007,
31 октября

3.Сергей Ежов, Новая старая роль ОПЕК, анализ и
прогноз, Нефть России 3/2015, http://vygon.consulting, с.10-12

4.Григорий Выгон, Мировой рынок нефти: от “ручного
управления” к “невидимой руке”, Роль ОПЕК, VYGON
Consulting, web: http://vygon.consulting, с.37-38

5.Анастасия Никитина, Нефтегазовая Вертикаль,
Прогнозы Опек(по материалам WOO 2013,OPEC),
www.ngv.ru, c.2



Müasir çağırışlar OPEK kontekstində: proqnozlar və innovasiyalar

125

6.Симония Н.,Нефть в мировой политике// Между-
народные процессы-М.,2005, Т.3,№3

7.Annual Statistical Bulletin 2007/The Organization of the
Petroleum Exporting Countries.-Vienna:The OPEC Secretariat,
2008

8.OPEC bulletin, 168th OPEC  Conference  meets,  no  10,
Vienna, December, 2015, p.6-7



Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları
Tourism and hospitality studies

126

UOT-9:91

Təhminə ƏLİYEVA

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
tehmine520@mail.ru
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    Currently analysis of the financial and monetary system

Анализ  финансовой и денежно кредитной системы в
настоящее время

Xülasə:
Tədqiqatın məqsədi  - Pul tədavülü mexanizmini formalaş-

dırarkən əsas məsələ iqtisadi artımın təmin edilməsi üçün ölkə
iqtisadiyyatına nə qədər və hansı pulların lazım olmasını müəyyən
etməkdən ibarətdir. Pul kütləsi artımının tənzimlənməsinin və pul
sisteminin fəaliyyətinin məqsədli istiqamətlərinin seçilməsi əsas
xətt kimi götürülməlidir.

Tədqiqatın metodologiyası –muqayisəli və analitik təhlil
Tədqiqatın nəticələri. Makroiqtisadi göstəricilərinin dina-

mikasının təhlili göstərir ki, pul kütləsi həcminin iqtisadiyyatın
tələbatına uyğunluğu problemini həll etmədən iqtisadi artımın
dayanıqlığı olması problemini də sona qədər həll etmək mümkün
deyildir.

Açar sözlər :  maliyyə, pul, pul kütləsi, qiymət indeksi,
qiymətləndirmə.

Abstract:
Purpose of the research. The main issue in the development

of the mechanism of monetary circulation is to determine how
much and what money is needed for the country's economy to
ensure  economic  growth.  The  regulation  of  the  growth  of  the
money supply and the choice of the purpose of the functioning of
the monetary system should be regarded as the main one.
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Methodology of the research - Comparative and analytical
analysis

Results of the study. The analysis of the dynamics of
macroeconomic indicators shows that it is impossible to solve the
problem  of  stability  of  economic  growth  without  solving  the
problem of ensuring that the money supply meets the needs of the
economy.

Keywords: finance, money, money supply, price index,
valuation.

Резюме:
Цель исследования. Основной вопрос при разработке

механизма денежного обращения - определить, сколько и
какие деньги необходимы экономике страны для обеспечения
экономического роста. Регулирование роста денежной массы
и выбор цели функционирования денежной системы следует
рассматривать как основную.

Методология исследования – Сравнительный и
аналитический анализ

Результаты исследования. Анализ динамики макроэ-
кономических показателей показывает, что невозможно
решить проблему стабильности экономического роста, не
решая проблему обеспечения соответствия денежной массы
потребностям экономики.

Ключевые слова: финансы, деньги, денежная масса,
индекс цен, оценка.

Giriş
  Əmtəə-pul tarazlığının təmin edilməsi üçün pul kütləsinin

həcmi bütün əmtəə və xidmətlərin dəyərinə uyğun olmalıdır, yəni
dövriyyədə əmtəə və xidmətlərin dəyəri həcmində pul olmalıdır.
Elə bu müddəadan da başlıca paradoks yaranır. Əgər pul kütləsi
qiymətlərin artım sürətinə uyğun nisbətlərdə artırılarsa, onda
iqtisadi mexanizm sürətlə hiperinflyasiya spiralına daxil olacaqdır.
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Lakin dövriyyədəki pulun həcmi artırılmazsa, onda aşağı
inflyasiya şəraitində istehsalın uzunmüddətli və dərin tənəzzülü
baş verəcəkdir. Onu da qeyd edək ki, qərb mütəxəssisləri pulun
tərifinə daha konkret yanaşırlar və göstərirlər ki, pulda pul
sisteminin işləyə bilmədiyi bir sira xassələrin mövcudluğu
məcburidir.Təkrar istehsal prosesinin fasiləsizliyini təmin edən
pula (əmtəə dəyərinin ekvivalenti kimi) son vaxtlar bir sıra aparıcı
iqtisadçılar tərəfindən iqtisadiyyatın əsas tənzimləyicisi funksiaysı
verildi ki, bunun köməyilə də bazar təsərrüfatının avtomatik
fəaliyyəti baş verir. Elə buradan da dövriyyədə yerləşən pul
kütləsinin həcminə belə bir tələb yaranır: o, bazarda təmsil olunan
bütün əmtəə və xidmətlərin tədavül tsiklinin uzunlğuna və
təxirəsalımış istehlak tələbinin həcminə(daha doğrusu, gələcək
xərclər üçün nəzərdə tutulan yığılmış pul vəsaitləri) uyğun
artırılmış qiymətlərin cəminə bərabər olmalıdır. {4.s 221}

Azərbaycanda rəsmi pul kütləsi(M) adı altında dörd
aqreqatın məcmusunun hesab olunması qəbul edilmişdir:

- M0- nağd pul kütləsi;
- M1- M0 plyus tələb olunanadək depozitlər;
- M2- M1 plyus müddətli depozitlər;
- M3- M2 plyus SDV depozitləri;

Azərbaycanda mövcud olan bütün ödəmə vasitələrinin
məcmu strukturu haqqında daha aydın təsəvvür yaratmaq üçün
əsas qeyri- manat aqreqatlarının, daha doğrusu, “qeyri- ənənəvi pul
vəsaitlərinin” pul kütləsinin aşağıdakılardan ibarət olduğunu etiraf
edək:

- M4- M3 plyus nəğdsiz xarici valyuta(offşor törəmə
müəssisələr vasitəsilə ölkə müəssisələri arasında hesablamalar
şəklində);
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- M5- M4 plyus əmtəə ehtiyatları və bir qayda olaraq, barter
hesablaşmalarının həyata keçirilməsi üçün toplanmış əmtəəyə
tələb hüququ;

- M6- M5 plyus iqtisadiyyatın bütün subyektləri üçün, o
cümlədən də dövlət üçün xarakterik olan istehlak olunmuş
məhsullara görə 3 aydan yuxarı ödəməmələr;

- M7- M6 plyus veksel ödənişləri və M6 şəklində hüquqi
cəhətdən rəsmiləşdirilmiş pul bədəlləri ilə ödəmələr.

Azərbaycanda tədavüldə olan real çoxvalyutalı pul kütləsi bu
və ya digər dərəcədə iqtisadiyyatın real sektorunun təlabatıni
ödəməkdədir. Daha doğrusu, ölkədə mövcud olan pul kütləsi 2
hissədən ibarətdir:

M=M2+MX,

burada M2- cəmi nəğd və nəğdsiz pul kütləsi;
MX- qeyri- manat aqreqatları (“qeyri-ənənəvi pul vəsait-

lərinin” pul kütləsi).
 Təəssüflər olsun ki, indiyə qədər hələ də Azərbaycanda

M2- dən yuxarı pul aqreqatının emissiyasına nəzarət edən dövlət
orqanı yaradılmamışdır. Ona görə də bu qeyri- manat aqreqat-
larının həcmini yalniz təxmini qiymətləndirmək mümkündür. Belə
qiymətləndirmə göstərir ki, qeyd edilən qeyri- manat
aqreqatlarının ÜDM-ə nisbəti 65- 70% cuvarındadır. Monetarist
model avtomatik olaraq pul dövriyyəsi surəti amilinin hərəkətində
ödəməmələrin istifadəsini nəzərə alır. Hamının bir- birinə borclu
olduğu “borc iqtisadiyyatı”(ödəməmələr zamanı) vəziyyətində
əmtəə puldan istifadə olunmadan texnoloji zəncir üzrə yerini
dəyişir.

 Tədavül üçün zəruri olan pul kütləsinin(miqdarının) pul
tarazlığı düsturu aşağıdakı kimidir:

M=PY/V,

burada P- qiymət indeksi,
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Y- məhsul həcmi;
V- dövriyyə surəti.
Pulun miqdar nəzəriyyəsinə, daha dəqiq desək, mübadilə

tənliyinə görə pul kütləsi pulun dövriyyəsi sürətindən asılıdır:
bütun digər bərabər şəraitlərdə(qiymətlərin səviyyəsi və ÜDM-in
real həcmi) pulun dövriyyə sürəti nə qədər yüksək olarsa, illik
ÜDM istehsalına xidmət üçün bir o qədər az pul kütləsi lazım
olacaqdır. Dövriyyə sürəti özündə il ərzində pul kütləsi dövrlərinin
sayını əks etdirir və hər bir dövr gəlirlərinin xərclənməsinə xidmət
edir. Ona görə də P. Samuelson belə hesab edir ki, pulun dövretmə
sürəti gəlirin dövretmə sürətini göstərir. Pulun dövriyyə sürəti
maliyyə sistemindəki fasilələrdən, gələcək vərdiş, mülahizə və
məqsədlərdən, eləcə də müxtəlif təşkilat növləri və müxtəlif gəlirli
əhali qrupları arasında pul kütləsinin bölüşdürülməsindən asılı
olaraq dəyişir.  Pulun döriyyə sürəti amillərinin çoxluğu və onların
qarşılıqlı asılılığı haqqında iqtisadi ədəbiyyatda coxlu mübahi-
sələrə rast gəlinsə də qeyd etməliyik ki, bu göstəricinin dinami-
kasına xeyli sayda təkcə obyektiv deyil, həm də subyektiv amillər
təsir gostərir. Beynəlxalq müqayisələrdə pulun dövriyyə sürəti
müəyyən vaxt, məsələn, il ərzində pul vahidi ilə xidmət göstərilən
transaksiyanın miqdarı(daha dəqiq desək, ÜDM vahidinin miqdarı)
kimi müəyyən edilir.

     P. Samuelson ABŞ- ın 1939-1960- ci illərin statistik
məlumatları əsasında pulun dövriyyə surətinin dinamikasını tədqiq
edərək aşağıdakı nəticəyə gəlmişdir: “Tarixən müşahidə olunur ki,
uzun müddət ərzində V, yəni pulun dövriyyə sürəti real gəlirin
artımı həddində bir qədər aşağı düşməklə azaldıcı amil kimi çıxış
edir. Qisamüddətli dövrü tərəddüdlər ziddiyətli xarakterə malikdir.
Belə ki, istehsal və real gəlirlər artdıqca bir qayda olaraq, V də
qısa müddət ərzində qalxır; istehsal azaldıqda isə V də enir”(1,
s.173). M. Fridmen öz tədqiqatlarında ABŞ üçün daha qəbul edilən
pul kütləsinin artım templərinə pul dövriyyəsi sürətinin bir qədər
aşağı salınması nöqteyi-nəzərindən  meylindən yanaşmışdır. Onun
fikrincə, ABŞ və bəzi Qərbi Avropa ölkələri üçün pul kütləsinin
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orta illik artım tempi 4- 5% cuvarında götürülməlidir. İqtisadçı
alim konkret olaraq ABŞ üçün real ÜDM artımını 3% və pul
kütləsinin dövretmə sürətinin bir qədər azaldılmasını təklif
etmişdir(2, s.89). Araşdırmalar göstərir ki, təhlil olunan dövrdə
ölkədə bank infrastrukturunun sürətli inkişafı qeyri- nağd pul
kütləsinin artmasına əlavə stimul yaradan əsas amil kimi çıxış edir
ki, bu da özünü əsasən aşağıdakılarda ifadə edir:

- mütərəqqi ödəniş sistemlərinin tətbiqi;
-  iri və xirda ödənişlər üzrə banklararası elektron

hesablaşmalar sisteminin yaradılması;
- plastik kart dövriyyəsinin sürətlə genişlənməsi.

Fikrimizcə, ölkə iqtisadiyyatının hazırkı inkişaf durumunda
Azərbaycan hökuməti investisiyaların artırılmasından və
tənzimləmə vasitəsi kimi iqtisadiyyatın pul kütləsi ilə təminatının
tarazlaşdırılmasından istifadə etməlidir. Beynəlxalq təcrübəyə görə
investisiyaların artımı xeyli dərəcədə pul kütləsinin təklifindən
asılıdır. Keçən əsrin 50- ci illərində meydana gələn monetarizm
nəzəriyyəsinin nümayəndələri də belə hesab edirlər ki, iqtisadi
inkişafı müəyyən edən birinci vasitə puldur. Monitarizmdə pul
kütləsinə təsərrüfat konyunkturuna güclü təsir göstərən amil kimi
baxırlar. Onların fikirincə, tədavüldə olan pul kütləsi qiymətlərin
və milli gəlirin dinamikasına birbaşa uyğun gəlməlidir, daha
doğrusu, onların arasındakı nisbət düz mütənasib asılılığa malikdir.

Onu da qeyd edək ki, respublikamızda monetizasiya səviy-
yəsi(6,7%) iqtisadi təhlükəsizliyin beynəlxalq səviyyədə qəbul
edilən astana kəmiyyətindən(50%) xeyli(43,3 faiz bəndi) geri qalır.
İnkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi sübut edir ki, pul kütləsinin
ÜDM- ə nsibətinin müvafiq təhlükəsizlik indikatorundan xeyli
aşağı olması iqtisadi proseslərin gedişində xoşagəlməz halların
formalaşması mənbəyi kimi çıxış edir.

 Halbuki, keçən əsrin 70-80- ci illərində təxmini hesabla-
malara görə sovet Azərbaycanında monetizasiya səviyyəsi 70%- ə
yaxın olmuşdur. Müstəqilliyinin ilk illərində(1991-1995) isə res-
publikamızda pul qıtlığı mövcud olmuşdur. Lakin yaddan
çıxarmaq olmaz ki, iqtisadi inkişafın indiki mərhələsində məcmu
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pul kütləsi ilə ÜDM arasındakı 6-10% cuvarında nisbəti uzun
müddət saxlamaq olmaz. Çünki belə bir nisbətin saxlanılması
iqtisadi inkişaf sürətinin dayanıqlı olmasını daim təhlükə altında
saxlayır, xüsusilə də istehsal sektorunun və kiçik biznesin
inkişafına daim mane olur, kreditlərin bahalığına, faiz dərəcəsinin
yüksəkliyinə, investisya mənbələrinin məhdudlaşdırılmasına və
investisiya fəallığının zəifləməsinə, eləcə də qarşılıqlı ödəməmələr
probleminin kəskinləşməsinə səbəb olur.

 Konkret halda Azərbaycan üçün monetizasiya səviyyəsinin
indiki birrəqəmli durumu ölkədə pul əməliyyatlarının dollarlaş-
masına, eləcə də qarşılıqlı borcların şişməsinə rəvac verən təhlü-
kəli təhdidlərdən hesab edilir. Ona görə də gələcəkdə ölkənin pulla
təminatı səviyyəsinin tədricən iqtisadi təhlükəsizliyin  müvafiq
astana kəmiyyətinə yaxınlaşdırılması üçün lazımi addımlar atılma-
lıdır. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin “Azər-
baycan Respublikasında antiinflyasiya tədbirlərinin gücləndiril-
məsi haqqında” 31 may 2005- ci tarixli Fərmanı ilə ölkənin
mərkəzi bankına tapşırılmışdır ki, dövriyyədə olan pul kütləsinin
həcmini tənzimləmək, qiymətli kağızlar bazarını genişləndirmək
və ona məxsus notların satışını artırmaq məqsədilə əlavə tədbirlər
keçirsin. Bununla yanaşı, manatın xarici dönərli valyutalara nis-
bətən məzənnəsinin müəyyənləşdirilməsi mexanizminin təkmilləş-
dirilməsi üzrə tədbirlərin görulməsi, habelə, əhalinin mənzil
şəraitini yaxşılaşdırmaq və sərbəst pul kütləsini daşınmaz əmlak
bazarına yönəltmək məqsədilə ipoteka kreditinin yaradılması və
inkişafı üzrə dövlət proqramının işlənib hazırlanması nəzərdə
tutulmuşdur. Bundan əlavə, ölkədə həyata keçirilən alqı- satqi
əməliyyatlarında, o cümlədən ticarət şəbəkələrində xarici val-
yutalarla hesablaşmaların qarşısını almaq məqsədilə hüquqi,
inzibati və təşkilati tədbirlərin işlənib hazırlanması və həyata
keçirilməsi zərurəti əsaslandırılmışdır.

    Beləliklə, yuxarıda qeyd edilənlərdən belə bir nəticəyə
gəlmək olar ki, ölkədə iqtisadi artım sürətinin dayanıqlı olmasını
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təmin etməyin əsası ÜDM- in pul kütləsinin həcminə uyğunlu-
ğunun tənzimlənməsindən ibarətdir.(6,s,267) Onu da qeyd etmək
lazımdır ki, dövriyyədəki pul kütləsi həcminin dəyişməsinə ani
müddətdə reaksiya verən qiymətlərin nəzarətsiz yüksəlişi şəraitin-
də pulun dövretmə sürətinin nizamlanması tədbirləri yalnız qısa-
müddətli səmərə verə bilər. Yaddan çıxarmaq olmaz ki, iqtisadi
artım yalnız tədiyyəqabiliyyətli tələbin səviyyəsinin əmtəə təkli-
finə uyğunluğu şəraitnidə mümkündür. Əgər tələb davamlı olaraq
təklifdən geri qalarsa, onda bizim son vaxtlar şahidi olduğumuz
əmtəə təklifi də ixtisar olunacaqdır.

 Odur ki, ölkədə pul kütləsinin tənzimlənməsi və dövlətin
maliyyə-pul sisteminin təhlükəsizliyinin möhkəmləndirilməsi üçün
aşağıdakı tədbirlərin həyata keçirilməsini məqsədəuyğun hesab
edirik:

1.Pul tədavülünün normallaşdırılması;
2.Ölkədaxili qarşılıqlı ödəməmələrin “bağlanması”;
3.Mərkəzdə və yerlərdə səmərəli və dayanıqlı fəaliyyət

göstərən kredit- hesablaşma bazasının yaradılması;
4.İqtisadiyyatın monetizasiyası;
5.Maliyyə- pul tədavülü vasitəsilə barterin sıxışdırılması;
6.Kapitalın dövriyyəsinin normallaşdırılması və iqtisadiy-

yatda pul dövriyyəsinin sürətinin ləngidilməsi. Bunun üçün əsas
amillər ödəməmələrin səviyyəsinin aşağı salınmasından, barterin
və pul bədəllərinin sıxışdırılmasından ibarət olmalıdır. Bunu
liberal məktəbin bəzi iqtisadçıları da etiraf edirlər. Bununla yanaşı,
bazar təsərrüfatının formalaşmaqda olan modeli çərçivəsində bu
məsələlərin həlli çətin yerinə yetiriləndir. Bunun üçün aşağıdakılar
tələb olunur:

- qiymət artımı templərinin aşağı salınması;
- pul kütləsinin üstün artımı təmin olunmaqla pul kütləsi ilə

qiymət dinamikasının sinxronlaşdırılması. AR Mərkəzi Bankının
qiymətlərə nisbətən pul kütləsi artımının üstünlüyünü proqnozlaş-
dırmaq siyasəti kifayət deyildir. Pul kütləsinin dəyişməsi ilə
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qiymətlərin dinamikası arasında qarşılıqlı əlaqəni tədqiq edən
informasion xətt analitik sistemi yaratmaq tələb olunur. Hər bir
konkret halda pul kütləsi artımının qiymətlərə və ÜDM- in dinami-
kasına nisbətən üstün artımını əsaslandırmaq lazımdır.
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Azərbaycanın mənzil – kommunal təsərrüfatında
islahatların aparılması modelləri

Transformation models of housing sector in Azerbaijan

Модели преобразования жилищно – коммунального
хозяйства в Азербайджане

Xülasə: İslahatların həyata keçirilməsinin əsas məqsədləri
mənzil fondunun saxlanması və istismarına büdcə xərclərinin aşağı
salınması, vətəndaşların mənzil hüquqları sahəsində sosial təmina-
tının təmin edilməsi, tikintidə maliyyələşdirmənin büdcədənkənar
mənbələrinin cəlb edilməsi və yaşayış evlərinin saxlanması, mən-
zil sferasında daşınmaz əmlakın xüsusi mülkiyyətinin inkişafıdır.
İslahatların müvəffəqiyyətlə aparılmasının əsas meyarı mənzil –
kommunal xidmətlərinin dəyərinin əhali tərəfindən yüz faiz
ödənilməsi şərtilə öz növbəsində mənzil – kommunal təsərrüfatının
fəaliyyətinin zərərsiz rejiminə keçirilməsidir.

Açar sözlər: model, dəyişdirilmə, mənzil, kommunal,
təsərrüfat, islahat, istismar, büdcə, fond, sahə, mənbəə.

Abstract: The  main  objectives  of  the  reform  fit  into  four
points: Reduction of budget expenditures for the maintenance and
operation of the housing stock; Providing social guarantees in the
field of housing rights of citizens when transferring the housing
sector to a break-even mode of operation; Attraction of extra-
budgetary sources of financing in the construction and main-
tenance of housing, the development of private property in real
estate in the housing sector. A general criterion for the success of
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the reform was the degree of approximation to the impeccable
functioning of the housing and communal services, which, in turn,
is  identified with the condition of a 100 per cent payment for the
population of the cost of housing and communal services.

Key words: model, transformation, communal, economy,
reform, exploitation, budget, fund, sphere, source.

Резюме: Основные цели проведения реформы укла-
дываются в четыре пункта: снижение бюджетных затрат на
содержание и эксплуатацию жилищного фонда; обеспечение
социальных гарантий в области жилищных прав граждан при
переводе жилищной сферы в безубыточный режим функ-
ционирования; привлечение внебюджетных источников фи-
нансирования в строительство и содержание жилья, развитие
частной собственности на недвижимость в жилищной сфере.
Обобщающим критерием успешности реформы стала степень
приближения к безупречному режиму функционирования
ЖКХ, который, в свою очередь, отождествляется с условием
стопроцентной оплаты населением стоимости жилищно-
коммунальных услуг.

Ключевые слова: модель, преобразование, ком-
мунальное, хозяйство, реформа, эксплуатация, бюджет,
фонд, сфера, источник.

Giriş
Mənzil – kommunal xidmətləri sahəsində islahatların aparıl-

ması müasir dövrdə ölkəmizin ən ciddi iqtisadi və sosial problem-
lərindən biridir. Mənzil təsərrüfatı bütün əlaqədar müəssisələrin
inkişaf strategiyasını müəyyən edir. Kommunal müəssisələri isə
mənzil fondunun infrastrukturunu, yəni rahatlığını və abadlaşdırma
səviyyəsini təyin edir. Kommunal təsərrüfatı şəhər təsərrüfatının
tərkibinə daxildir və əhaliyə xidmət göstərən müəssisələrin və
təsərrüfatların məcmusudur. Şəhərlərdə və qəsəbələrdə əhaliyə
həmçinin, sənaye müəssisələri də xidmət edir, yəni onları su, qaz,
elektrik enerjisi ilə təmin edirlər.
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1. Kommunal müəssisələrin istehsal etdiyi məhsullar.

Kommunal müəssisələrin istehsal etdiyi məhsulların
xarakterindən asılı olaraq iki qrupa bölmək olar:

1. Maddi məhsul istehsal edən kommunal müəssisələri:

- qaz təsərrüfatı, su kəmərləri, elektrik şəbəkəsi, elektrik
stansiyaları, istilik şəbəkəsi, qazanxanalar;

- köməkçi müəssisələr (emalatxanalar və s.).
2. Xidmət göstərən kommunal müəssisələri:

- sanitar təmizləyici müəssisələr;
- ictimai sərnişin nəqliyyatı.
Dövlətin həyata keçirdiyi ən mühüm sosial – iqtisadi

dəyişikliklərdən biri mənzil – kommunal təsərrüfatında həyata
keçirilən islahatlardır.

Müasir mərhələdə mənzil – kommunal təsərrüfatında
çatışmazlıqlar aşağıdakı göstərilənlərlə xarakterizə olunur:

- maliyyələşdirilmənin məhdud olması;
- xərclərin yüksək olması;
- sahənin dotasiya ilə işləməsi;
- kommunal xidmətlərinə sərf edilən xərclərin aşağı

salınmasına müəssisələrin marağının olmaması;
- kommunal müəssisələrinin səmərəli işləməməsi;
- əsas fondların köhnəlməsi və sıradan tez çıxması;
- mühəndis infrastrukturu resurslarının (suyun, qazın,

enerjinin və s.) itkisinin çox olması.
Mənzil sferasında islahatların başlanğıcında sosial – iqtisadi

vəziyyət istehlakçıların vəsaitləri hesabına mənzil kommunal
xidmətlərinin dəyərini ödəmirdi, çünki indiyə kimi xidmətlərin
müəyyən hissəsi yardımların və güzəştlərin hesabına həyata
keçirilir. Müəyyən edilmiş dərəcələrə və tariflərə uyğun əhalidən
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yığılan vəsaitlər mənzil – kommunal xidmətlərinin dəyərini tam
ödəmək iqtidarında deyildi.

Müasir şəraitdə mənzil – kommunal xidmətlərinə ayrılan
xərclərinin aşağı salınması və tariflərin optimal qiymətlərinin
müəyyən edilməsinə maraqları olmadıqlarına görə bir kub.metr
suyun istehsalına sərf edilən elektrik enerjisi xərcləri orta Avropa
səviyyəsindən çox yüksəkdir.

Tariflərə qoyulan amortizasiya ayrılmaları mənzil –
kommunal müəssisələri-nin cari tələbatına sərf edilir və nəticədə
maliyyə resurslarının məhdudlaş-dırılmasına səbəb olur.

Mənzil – kommunal xidmətləri tariflərinin şəffaf olmaması
sahəni şəxsi investorlar üçün əlverişli etmir. Kommunal infrastruk-
tur və mənzil fondunun yenidən qurulması layihələrinin
kommersiya təşkilatları üçün əlverişliliyi qısa müddətdə özünü
ödəyə bilməklə müşayət olunur. Uzunmüddətli perspektivdə
mənzil – kommunal təsərrüfatının maliyyə vəziyyətinin yaxşılaş-
dırılması məqsədilə şəxsi investisiya-ların cəlb edilməsi
məqsədyönlüdür.

2. Mənzil – kommunal təsərrüfatının fəaliyyətinin sabit
modelinin yaradılması.

Mənzil – kommunal təsərrüfatının fəaliyyətinin sabit mode-
linin yaradılması proqram – məqsədli metodun inkişaf
etdirilməsini tələb edir:

- mənzil – kommunal müəssisələrinin maliyyələşdirilməsinin
yaxşılaşdırıl-ması və iqtisadi əsaslandırılmış tariflərin müəyyən
edilməsini;

- tarif tənzimlənməsinə əsasən kommunal infrastrukturun
investisiya əlverişliliyinin formalaşmasını;

- konsessiya razılaşmasına görə kommunal infrastrukturun
bələdiyyə obyektlərinin idarə edilməsinə şəxsi biznesin cəlb
edilməsini;

- qaytarmaq şərtilə, mənzil – kommunal sferasına dövlətin
büdcə vəsait-lərinin verilməsini.
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Azərbaycanda  mənzil – kommunal təsərrüfatının inkişafı
üçün bazar iqtisa-diyyatı təşəkkül tapmış ölkələrin fəaliyyətinin
aşağıda göstərilən variantlarından birinin seçilməsi məqsədyön-
lüdür:

- birincisi, əhalinin bütün təbəqəsinin fəallığının artırılma-
sının stimullaşdırılması məqsədilə idarə etmənin yeni modelinin
yaradılması. Belə halda ölkənin iqtisadiyyatı əlavə ictimai səmərə
alar və onun hesabına fərdi xərcləri örtər və kommunal xidmətləri
sferasında dövlət – şəxsi tərəfdaşlıq formasından istifadə edər;

- ikincisi, ölkənin əmtəə istehsalçılarını müdafiə etmək
məqsədilə xammal və innovasiya istehsalının yüksək rüsumlu
idxalının artırılması hesabına ixracı azaltmaq;

- üçüncüsü, əhalinin gəlirləri və əmək məhsuldarlığı səviy-
yəsinin aşağı olmasına baxmayaraq, ölkədə geniş təkrar istehsalı
təmin etmək məqsədilə “dəmir pərdə” yaradılması ilə daxili bazara
yönəlmək;

- dördüncüsü, orta və kiçik biznesi inkişaf etdirmək, qlobal
prosesə qoşulmaq, dünya təcrübəsini mənimsəmək.

Bizim fikrimizcə, Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün birinci və
ikinci variantlar daha əlverişlidirlər.

3. Mənzil – kommunal sferasında dövlət – şəxsi
tərəfdaşlığı.

Dövlət – şəxsi tərəşdaşlığı mənzil – kommunal sferasında
layihələrin həyata keçirilməsi və əsas fondların modernləşdiril-
məsini sürətləndirər. Belə halda innovasiya texnologiyası reallaş-
dırılar və infrastruktur inkişaf edər. Dövlət – şəxsi tərəşdaşlıq
iqtisadi əsaslandırılmış və rentabelli olmalıdır.

Azərbaycan üçün dövlət – şəxsi tərəşdaşlığı yenidir, orta və
uzun müddətə dövlətin və biznesin qarşılıqlı əlaqəsini göstərir.
Tikinti işləri, obyektlərin yenidən qurulması, modernləşdirilməsi,
istismarı və s. yerinə yetirilməsi məqsədilə dövlət – şəxsi tərəş-
daşlığından istifadə edirlər. Mənzillərin layihələrində investorların
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cəlb investisiyaların – şəxsi tərəşdaşlığından istifadə edirlər. Mən-
zillərin layihələndirilməsində dövlət-şəxsi tərəşdaşlığından istifadə
edirlər. Mənzillərin layihələrinə investisiyaların cəlb edilməsi üçün
dövlət – şəxsi tərəşdaşlıq ən mühüm vasitədir.

Şəxsi tərəşdaşlar  kimi fərdi sahibkar, ölkənin və ya xarici
hüquqi şəxsləri, iki və ya daha çox kommersiya təşkilatları birgə
fəaliyyət haqqında müqavilə bağlamaqla çıxış edə bilərlər [1,
s.132].

Dövlət – şəxsi tərəşdaşlığının sinerqi və alternativ münasi-
bətində, sosial və ekoloji proseslərdə, iqtisadiyyatın genişləndiril-
məsi sahəsində spesifik xüsusiyyətlər vardır. Mənzil – kommunal
təsərrüfatının idarə edilməsində həmin anlayışların formalaşması
layihələndirmə, tikini və istismar mərhələlərində əmələ gələn
risklərin idarə edilməsi sayəsində dövlətin, bələdiyyənin və bazar
mexanizmlərinin uyğunlaşması mümkündür. İndi isə üç mümkün
varianta baxaq.

1.Kiçik və orta sahibkarlığın formalaşması və inkişaf
istiqamətləri. Burada alternativ əlaqələr mühüm rol oynayır.
Onlar istehsalın sahə və ərazi təmərküzləşdirilməsindən alınacaq
faydanı nəzərə almırlar, çünki müasir Azərbaycanın iqtisadiyyatın-
da rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsinə milli maraq yüksəkdir.

2.Bazar münasibətləri subyektlərinin cəmiyyətin inkişa-
fına istiqamətləndirilməsi. Həmin bazar subyektinin xərclərini
əvəz etmək məqsədilə hökumət öz əmanətinin böyük hissəsini
oraya yönəldir. Hökumət öz əmanətini artırmaq üçün daxili və
xarici bazarlarda öz yerini möhkəmləndirməyə çalışır, bu isə
genişlənən iqtisadi prinsipə uyğun gəlir.

3.Cəmiyyətin inkişafının təmin edilməsində dövlət tən-
zimlənməsi və inhisarçılıq fəaliyyətinin məlumat bazasının for-
malaşmasının rolu. Məlumdur ki, inhisarçılıq rəqabət qabiliy-
yətini və əmək məhsuldarlığını aşağı salır. Ölkədə şəxsi
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strukturların rəqabət qabiliyyətli olması üçün dövlət – şəxsi
tərəfdaşlığın yaradılması modeli stimullaşdırılmalıdır.

Hakimiyyət milli maraqlara uyğun cəmiyyətin inkişaf etməsi
ideoliogiyasını rəhbər tutmalıdır. Konkret şəraitdən asılı olaraq hər
bir sahənin inkişaf qanunauyğunluğunun reallaşdırılması cari milli
marağı əks etdirir. Ona görə də normal əmtəə – pul münasibətləri
şəraitində əsas fondların təkrar istehsalını təmin etmək məqsədilə
mənzil – kommunal təsərrüfatında  infrastruktur sahələrində oldu-
ğu kimi tədriclə özünü maliyyələşdirmə sisteminə keçmək
məqsədyönlüdür.

Köhnəlmiş mühəndis şəbəkəsi və avadanlıqları bərpa etmək
üçün mənzil – kommunal sferasında xidmətlərin həyata keçiril-
məsinin rəqabət strukturları mexanizmi yaradılmalıdır [2, s.65].
Mənzil – kommunal təsərrüfatına büdcədən dotasiyanın verilməsi
konkret prinsiplərə uyğunlaşdırılmalıdır. Belə halda mənzillərin
saxlanmasına sakinlərin məsuliyyəti artar, resursların xərclənmə-
sinə qənaət edilər, kommunal sferası obyektlərindəki işlərdə iştirak
edərlər. Eyni zamanda da ailələrin demoqrafik vəziyyətinə uyğun
büdcədən yardımları bölüşdürmək düzgün olar.

4. Mənzil bazarının inkişafı.
Hər bir əmtəə bazarı kimi mənzil bazarı da fəaliyyət göstərir

və orada əmtəə, tələb və təklif vardır. Bazarda  mənzillərin alqı-
satqısı vətəndaşların arzularına uyğun həyata keçirilir, yeni tikinti
və köhnə  evlər üçün təkliflər formalaşır.

Yaşayış evləri (mənzillər) spesifik əmtəədir, yerlə bağlıdır,
material tutumludur, daima tələb olunur, uzun müddətə başa gəlir.

Mənzilin əsas istehlakçısı ailə hesab olunur. Ailə özünün
vəziyyətindən və yaşından asılı olaraq istehlak qruplarına bölünür.
Mənzil vahidi (mənzil, bir ailəli ev) əmtəə vahidinin əsasını təşkil
edir və orada ailə özünün mənzilə olan tələbatını təmin edir.

Bazarda mənzillərə olan təklifləri bir neçə kateqoriyaya
bölmək olar: xüsusi mülkiyyətdə olan mənzillər; icarəyə verilən
mənzillər; yeni mənzillər; köhnə tikililərdə olan mənzillər və s.
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Mənzillərin kateqoriyası konkretləşdirildikdən sonra, istehlak
qrupları müəyyən edilir və onlara əsasən mənzil bazarının təhlilini
həyata keçirmək mümkün olur. Belə qruplar aşağıdakılara əsasən
fərqləndirilir: gəlirliyi, həyat tərzi və yaşına görə.

 Ailələrin (istehlakçıların) məcmusu tələbi  şərtləndirir.
Bazarın həcmi, onun proqnozunun müəyyən edilməsi demoqrafik
məlumatların düzgün hesablanma-sından asılıdır. Mənzillərə olan
tələbi göstəricilərinin müəyyən edilməsi ailənin yaş tərkibindən
asılıdır. Bazarda pulun əsas indikatoru ailənin gəliridir. Tələbin və
pulun artmasına təsir edən amillər ipoteka və mənzil kreditləş-
dirilməsidir.

Yaşayış evlərinin (mənzillərin)proqnozu və iqtisadi vəziyyəti
təkliflə sıx bağlıdır. Mənzil tikintisində əmək məhsuldarlığı və
tikinti – quraşdırma işlərinin maya dəyəri əsas müəyyən edilən
göstəricilərdir. Bazarda təklifə təsir edən amillərə  əmək məhsul-
darlığı ( yəni tikinti və təmir işlərinin kəmiyyət amili), maya dəyəri
(tikinti və təmir işlərinin keyfiyyət amili), bazarda bina tikənlərin
və podratçıların sayı; mənzil bazarında mənzillərin satışını həyata
keçirən fiziki və hüquqi şəxslər aiddir.

Azərbaycanda sosial mənzil bazarı yoxdur, ancaq kommer-
siya mənzil bazarı mövcuddur. Dövlət və ya bələdiyyə növündə
sosial mənzil saxlanılır və inzibati idarə etməyə tabe olduğuna
görə bazar dövriyyəsinə daxil edilmir.

Sosial yönümlü mənzil siyasətini həyata keçirən, bazar
iqtisadiyyatı ölkələrinin mənzil bazarının təhlili göstərdi ki,
Azərbaycanda mənzil bazarının vəziyyəti Macarıstan, İsveçrə,
Finlandiya, Hollandiya və digər dövlətlərdə olduğu kimidir.Ötən
əsrin 90-cı illərində həmin dövlətlərdə iqtisadi çətinliklər milli
iqtisadiyyatın ümumi liberallaşması, büdcə çatışmazlığı nəticə-
sində yarandı. Mənzil siyasətində sosial əhəmiyyətli mənzil fondu-
nun müəyyən hissəsinin özəlləşdirilməsi, icarə sektorunun azal-
ması və xüsusi mülkiyyətdə mənzil sferasının artması nəticəsində
mənzil bazarının quruluşunda əsaslı dəyişikliklər baş verdi.
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İcarə sektorunda isə aşağı gəlirli əhali üçün sosial mənzillərin
(evin) tədriclə formalaşması, icarə mənzillərinin sahiblərinin
mülkiyyət formalarından asılı olmayaraq (dövlət, şəxsi və s.) açıq
rəqabət bazarında fəaliyyət göstərməsi, icarə haqqının bazar
dərəcəsinin müəyyən edilməsi; icarə sektorunun payının mənzil
fondunun ümumi həcmində azalması və.s dəyişikliklər reallaşdı.
Ona görə də mənzil bazarlarının formalaşması və inkişafı
təcrübəsinin həm ölkədə, həm də xaricdə təhlilinin aparılması və
ümumiləşdirilməsi konsepsiyanın yaradılması obyektiv zərurətə
çevrildi və regional səviyyədə mənzil bazarının tənzimlənməsi
mexanizminin işlənməsi məqsədyönlü hesab edildi.

Mənzil bazarının inkişaf konsepsiyasına, bizim fikrimizcə ,
mənzil obyektləri və mülkiyyət hüququnun təkmilləşdirilməsi,
yəni mənzil təsərrüfatının investisiya imkanlarının artırılması vasi-
təsi kimi mülkiyyət hüququnun müdafiə edilməsinin yaxşılaş-
dırılması aid edilməlidir.

Burada əsas diqqət mənzil sferasının saxlanılmasına yönəl-
dilən büdcə vəsaitlərinin istifadəsi və mənzil fondunun
köhnəlməsinin qarşısının alınmasına yönəldilməlidir. Bu zaman
mənzilləri və kommunal müəssisələrini idarə edən subyektlərin
imkanları genişləndirilməlidir.

Burada bazarda satılan mənzillərin payının artırılması və
rəqabətin genişləndirilməsinə diqqət olunmalıdır, yəni idarə edən-
lərin payının artırılması və mənzilləri idarə edən təşkilatların
yaradılması və tənzimlənməsi üçün qanunvericilik bazası
aşağıdakı kimi  inkişafı təmin edilməlidir:

- verginin stimullaşdırılması vasitəsilə icarə sektorunun qa-
nuni bazasının inkişaf etdirilməsi, yəni əlverişli olmayan zonadan
mənzil bazarının müəyyən hissəsinin təmizlənməsi;

- mənzil xidmətləri bazarında rəqabət mühitinin yaradılması
və inkişaf etdirilməsi, yəni yerli inhisarlaşmanın ləğv edilməsi və
kütləvi informasiya vasitəsilə sosial mənzillər üzrə olan bütün
təkliflərin nəşr edilməsi;
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- ev sahibləri ilə evləri kirayə götürənlər arasında münasi-
bətlərin nizama salınmasının təkmilləşdirilməsinin həyata keçiril-
məsi, yəni ev sahibləri və evləri kirayə götürənlər arasında hüquqi
müqavilələrin bağlanması vasitəsilə mənzil sferasında mülkiyyət
hüququnun möhkəmləndirilməsinə tədriclə nail olunması;

- mənzil bazarı subyektlərinin risklərinin aşağı salınması.
Mülkiyyət hüququ qaydası haqqında qanunvericiliyin

təkmilləşdirilməsi, yəni sövdələrin bağlanmasında sığorta riskinin
nəzərə alınması, yerinə yetirilən fəaliyyətə hüquqi məsuliyyətin
qeydə alınması məqsədyönlüdür.

5. Mənzil – kommunal təsərrüfatının formalaşması və
inkişaf konsepsiyası.

Mənzil – kommunal təsərrüfatının formalaşması və inkişaf
konsepsiyasının əsas prinsipləri aşağıdakılardır:

1. Ölkənin mənzil – kommunal təsərrüfatının dəyişdirilməsi
və mənzil – kommunal xidmətlərinin ödənilməsinə əhalinin
xərclərinin payının aşağı salınması.

2. Gələcəkdə mənzil – kommunal xidmətlərinə əhali tərə-
findən ödənişlərin həyata keçirilməsi məqsədilə müasir şəraitdə
fərdi və ictimai əmək məhsuldarlığını yüksəltmək lazımdır. De-
məli, mənzil – kommunal təsərrüfatında islahatları reallaşdırmaq
üçün ünvanlı yanaşmaya uyğun mənzil – kommunal xidmətlərini
ödəməyə əhalinin az təminatlı təbəqəsinin xərclərinin aşağı salın-
ması zəruridir. Bundan əlavə, maliyyələşdirməni təmin etmək üçün
dövlət – şəxsi tərəfdaşlığın təşkili, mənzillərin saxlanmasına əhali-
nin məsuliyyətinin artırılması və mənzil – kommunal təsərrüfatı
üçün infrastruktur obyektlərinin yaradılmasını yenidən qurulması
və  modernləşdirilməsini reallaşdırmaq lazımdır.

3. Mənzil – kommunal təsərrüfatı obyektlərinin təkrar isteh-
salının maliyyə-ləşdirilməsi mənbəyi torpaq rentası istehlakçı-
larının ödənişləri olmalıdır.
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4. Dövlət, region və bələdiyyə səviyyələrində kompleks
sistemli yanaşmasına əsasən mənzil – kommunal təsərrüfatı islaha-
tının qarşılıqlı təsir modelləri sistemi (1,2,3 saylı şəkillərdi) verilir.

5. İdarəetmənin strateji səviyyəsində mənzil – kommunal
təsərrüfatının işlən-məsi üzrə imkanların yaradılması üçün az
təminatlı ailələrin ünvanlı sosial müdafiəsinin təmin edilməsi,
mənzil mülkiyyətçilərinin müştərək cəmiyyətinin yaradılması,
mənzil – kommunal təsərrüfatı obyektlərinin yaradılması, modern-
ləşdirilməsi, yenidən qurulması və sosial mənzillərin zəmanət
fondunun yaradılması yolu ilə əhalinin maraqlarına təsir edən
amilləri formalaşdırmaq zəruridir.

6. İdarəetmənin üç səviyyəli sisteminə (aktivlərin idarə
edilməsi, profilin idarə edilməsi və mənzil obyektlərinin saxlan-
ması üzrə operativ idarəetmə) uyğun kommunal infrastrukturun
informasiyasını təmin edən, bələdiyyə və regional səviyyələrində
mənzil – kommunal təsərrüfatının fəaliyyət modeli və sistemi.

7. Xidmətlərin keyfiyyəti, qiyməti və gəlirliliyinin miqdarı
arasındakı qarşılıqlı əlaqədən mənzil – idarə edən fondun
işləməsinin iqtisadi etibarlılığı asılıdır.

8. Bazar münasibətinə keçid ictimai – iqtisadi formasiyanı
dəyişdirdi.

9.Mənzil – kommunal xidmətlərinin keyfiyyəti və qiymətlə-
rinə uyğun əhalinin tələbinin təmin edilməsi.

10. İstehlakçılara mənzil – kommunal xidmətlərinin göstəril-
məsi özünü ma-liyyələşdirmənin tələblərinə cavab verməlidir,
çünki əvvəllər maliyyələşdirmə sistemi təşəbbüskarlıq fəaliy-
yətinin reallaşmasına imkan vermirdi.

11. Az təminatlı ailələr üçün ünvanlı soaial proqramların
qiymətləndiril-məsi.
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1 saylı şəkil. Mənzil – kommunal təsərrüfatının işlənməsi
modeli.

Məqsədli ünvan proqramının səmərəliliyinin qiymətlən-
dirilməsinin inteqral göstəricisi şəxsi meyarın funksiyası hesab
edilir və aşağıdakı kimi təyin edilir:

( )mymamasaivmü XTSMYfF ,,,,=

- məqsədli proqramların qiymətləndirilməsinin inteqral
göstəricisi möÈ ;

Mənzil – kommunal təsərrüfatının
işlənməsi modeli

Mənzil sferasının
sabit modeli

Mənzil – kommunal
xidmətləri üzrə
əlverişli tariflər

Güzəştlər, şirkətləri
idarə edənlər,

istehlakçılar üzrə
əlverişli tariflər

Əvəz edən fondun
əmələ gəlməsinin

sabit modeli

Aşağı tariflərin

əvəz edilməsi

fondunun miqyası

Pul və natural
formada əvəz edən

fondun tərkibi

Ərazinin inkişafı
modeli

Yüksək tariflərə
əsasən ərazinin
zərər çəkməsi

Bələdiyyələrlə idarə edən şirkətlərin qarşılıqlı
münasibətləri haqqında müqavilənin bağlanması
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- keçən ilə nisbətən yaşayış sahəsinin istifadəyə verilməsi, %

ivY ;
- bir nəfərə düşən mənzil sahəsinin artması, kv.m

saM ;
- əhalinin sosial mənzil sahəsinin yaxşılaşdırılması üzrə

növbədə duranların sayının azaldılması, nəfər

maS ;
- mənzil tikintisi müddətinin azaldılması, il

maT ;
- tikinti xərclərinin minimuma endirilməsi, min manat

myX ;

2 saylı şəkil. Mənzil – kommunal təsərrüfatının
işləməsinin regional modeli.

Regionun mənzil – kommunal təsərrüfatının dinamik modeli

Mənzil fondu
modeli

Mənzil – kommunal
təsərrüfatı sferası

ilə regional

Mənzil - kommunal
təsəttüfatı sahələri

Bələdiyyənin mənzil – kommunal
dinamik modeli

N ə t i c ə

Mənzil – kommunal
təsərrüfatında tarifləri və

standartları müəyyən
edən normativlər

Mənzil – kommunal
təsərrüfatının struktur

bölmələrinin
informasiya şəffaflığı

Resurslara
tələbatın müəyyən

edilməsi
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Kvalimetriya nəzəriyyəsinə əsasən inteqral göstəricisinə təsir
edən şəxsi meyarları çəki əmsalları vasitəsilə ifadə edək:

3 saylı şəkil. Mənzil fondunun bələdiyyə modeli.
Məqsədli proqramların qiymətləndirilməsinin inteqral

göstəricisi aşağıdakı kimi hesablanır:
xymymamasamamssaivivmö ßXßTßSßMßYÈ ×+×+×+×+×=

-ivß keçən ilə nisbətən yaşayış sahəsinin istifadəyə
verilməsi, %;

-msß bir nəfərə düşən mənzil sahəsinin istifadəyə verilməsi,
%;

-saß əhalinin sosial mənzil sahəsinin yaxşılaşdırılması üzrə
növbədə duranların sayının azaldılması, nəfər;

-maß mənzil tikintisi müddətinin azaldılması, il;
-xyß tikinti xərclərinin minimuma endirilməsi, min manat.

Məqsədli ünvan proqramının qiymətləndirilməsinin tövsiyə
edilən çəki əmsalları: 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,35 [3, s.93.].

Bələdiyyə mənzil fondunun birləşmiş modeli

Mənzil fondunun
tərkibinin modeli

(evlərin elit, sinif, klub
və s. tipləri üzrə)

Mənzil fondunun
kommunal

xidmətlərinə tələbatı
modeli

Ailə tərkibi üzrə
sosial mənzillə təmin

olunma modeli

N ə t i c ə

Mənzil
fondunun

büdcə
maliyyələşdirilmə

Mənzil fondunun
normativ

maliyyələşdiril-
məsi

Ailənin tərkibindən
asılı olaraq sosial
mənzilin normativ

üzrə təmin edilməsi

Mənzil
fondunun
normativ

maliyyələşdirilməsi
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Yuxarıda göstərilən ilkin şərtləri mənzil – kommunal təsər-
rüfatının idarə edilməsi sisteminin dəyişdirilməsinin metodoloji
bazası kimi qəbul etmək olar.

Nəticə
1.Mənzil fondunun istismarı sferasında rəqabət mühitinin

yaradılması.
2.Aztəminatlı ailələr üçün mənzil – kommunal xidmətlərinin

ödənilməsinə kompensasiyalar (yardımlar) sisteminin tətbiqi.
3.Mənzil – kommunal xidmətləri üçün dotasiyaların, büdcə

vəsaitlərinin xərclənməsinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi.
4.Mənzil – kommunal sferasında dövlət – şəxsi tərəfdaşlığın

inkişaf etdirilməsi.
5.Mənzil – kommunal təsərrüfatının inkişaf konsepsiyasının

işlənməsi və tətbiq edilməsi.
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Роль экотуризма в формировании экологической
культуры

Ekoloji mədəniyyətin formalaşmasında ekoloji turizmin rolu

The role of ecotourism in the formation of ecological culture

Резюме: В статье рассматривается, что самый
быстрорастущий сегмент индустрии туризма в современных
условиях организован экологическим туризмом;  форми-
рования термина «экотуризм» в разных странах, предпо-
читания туристов экотуризму и рассматривания экотуризма
как альтернативу традиционному массовому туризму. Боль-
шинство объектов экотуризма объясняют свое разнообразие, и
для развития этой области требуются определённые ресурсы.
Экологическое образование предлагает высокий уровень
экологической самооценки и выступает в качестве важного
инструмента, влияющего на формирование экологической
культуры.

Ключавые слова: экологическая культура, экологи-
ческая туризм, направление экотуризма, обьекты экоту-
ризма, аспекты экотуризма, экологическая культура.

Xülasə: Məqalədə müasir şəraitdə turizm sənayesinin ən
sürətlə inkişaf edən seqmentini ekoloji turizmin təşkil etdiyi,
“ekoturizm” termininin müxtəlif ölkələrdə formalaşması, turist-
lərin  ekoturizmə üstünlük verdikləri və ekoturizmin ənənəvi kü-
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tləvi turizmə alternativ hesab olunduğu göstərilir. Ekoturizm
obyektlərinin çoxluğu onun istiqamətlərinin müxtəlifliyini izah
edir, bu sahənin inkişafı müəyyən resursların mövcudluğunu tələb
edir. Ekoloji təhsil ekoloji özünüifadənin yüksək səviyyəsini
təqdim edir ki, bu da ekoloji mədəniyyətin formalaşmasına təsir
edən vacib vasitə  kimi çıxış edir.

Açar sözlər: ekoloji mədəniyyət, ekoloji turizm, ekoturizmin
istiqamətləri, ekoturizmin obyektləri,  ekoturizmin aspektləri,
ekoloji təhsil.

Abstract: The article considers that the fastest growing
segment of the tourism industry in modern conditions is organized
by ecological tourism; the formation of the term "ecotourism" in
different countries, the preferences of tourists to ecotourism and
the consideration of ecotourism as an alternative to traditional
mass  tourism.  Most  ecotourism  sites  explain  their  diversity,  and
certain resources are required to develop this area. Environmental
education offers a high level of environmental self-esteem and
serves  as  an  important  tool  that  influences  the  formation  of
ecological culture.

Keywords: ecological culture, ecological tourism, directions
of ecotourism, aspects of ecotourism, ecological education.

В настоящее время в современном мире поэтапно начало
складываться понимание экологической культуры как
комплекс качества всей жизни человека, нашедшего выра-
жение материальной и социально-духовной культуре.

Экологический туризм или экотуризм – это наиболее
быстро растущий сегмент туристической индустрии. Термин
“экотуризм” - один из множества терминов, ставших
популярными за последние несколько лет, в зависимости от
подхода к туризму. Такие термины, как приключенческое
путешествие, устойчивый туризм, этнический туризм,
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"зеленый” туризм, путешествие, безвредное для окружающей
среды, и многие другие часто встречаются и используются в
качестве приблизительных синонимов, несмотря на то, что
между ними есть небольшие различия.

Термин «экотуризм» получил широкое распространение
в начале 80-х гг. XX века. Тогда мексиканский эколог Цебал-
лос-Ласкурье сформулировал экотуризм как совмещения
посещение уголков с относительно нетронутой природой с
бережливым с экологической точки зрения отношением к
окружающей среде. Принимая во внимание широкий круг
заинтересованных лиц, борющихся за право предоставления
определения, наилучшим образом отвечающего их потреб-
ностям, неудивительно, что существует множество конку-
рирующих определений. Так что же такое экотуризм?

Международное общество экотуризма определяет эко-
туризм как ответственное путешествие в природную зону, не
затронутую деятельностью человека, защищающее окружаю-
щую среду и улучшающее благосостояние местных граждан.
В 2002  г.  ЮНВТО и Программа ООН организовали Всеми-
рный экотуристский Саммит по окружающей среде (UNEP),
где была принята экотуристическая Квебекская декларация,
согласно которой экотуризм рассматривается, во-первых,  как
путешествие, вносящее активный вклад в защиту
естественного и культурного наследия; во-вторых, как  вклад
в планирование и развитие местных сообществ, в их
благосостояние; в-третих, как интерпретация культурного и
естественного наследия мест для отдыха туристам; и, наконец,
больше сводится к независимым путешественникам, хотя не
исключает организованные небольшие группы туристов. [1,
стр. 24]
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Следует отметит, что данной термин в различных
странах мира формулируется по-разному. К примеру, в
европейских странах экотуризм оценивается практически  как
передвижение групп посетителей по ООПТ, где посредством
природных объектов и явлений, живности природы обес-
печиваются экообразование и эковоспитание туристов. А в
русской литературе этот термин трактуется шире: здесь
«экотуризм» воспринимают как активный отдых, дея-
тельность на природе, спортивный туризм с использованием
природных объектов, сельский туризм, и экскурсии на
природу.

В Азербайджане «экотуризм» определяется как способ
познания нового об истории страны, ее природе, а также
воспитания чуткого отношения к природе и отдыху на ее
экологически чистых горизонтах, целенаправленные поездки
в рекреационно-аттрактивные места девственной природы. В
Государственной Программе Развития Туризма в Азербай-
джанской Республике в 2010-2014 годах говорится о воз-
можностях, созданных государством для развития боль-
шинства видов туризма (сельского, лечебно-оздоровитель-
ного, экологического, культурного, социального, коммерчес-
кого, спортивного, религиозного, представляющего специаль-
ный интерес и др.). Главной задачей   этой программы состоит
в том, что ее реализация позволит решить все существующие
проблемы, а также организация экотуристической деятельнос-
ти в национальных парках и на других территориях,
пригодных для экологического туризма, подготовка планов
развития территориального туризма. В этом направлении
Фонд Гейдара Алиева, İDEA, Министерство Культуры и
Туризма, Министерство Экологии и Природных Ресурсов,
Министерство Оброзавания  и др. с целью   развития всех
сфер туризма и повышения уровня экологической культуры
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населения проводят просветительские  мероприятия,
организуют экскурсии в парки и заповедники страны.

         Наряду с термином «экотуризм» встречаются также
нижеследующие схожие термины:

также нижеследующие схожие термины:
- Природный туризм (Nature Tourism),
- Биотуризм (Wildlife Tourism),
- Агротуризм или агроэкологический Туризм (Agroeco

Tourism),
- Приключенческий Туризм (Adventure Tourism),
- «Зеленый» Туризм (Green Tourism). [3, стр. 48]
  Все эти виды туризма являются разновидностями

экотуризма. Вышесказанные типы туристской деятельности,
как правило, не специализируются, а совмещаются соответ-
ственно с принципами взаимодополнения, при этом эколо-
гический подход обычно преобладает над всеми аспектами.
Хотя зачастую термины экотуризм и приключенческое
путешествие заменяют друг друга, они не являются
синонимами. Сегодня, приключенческое путешествие может
означать дюльфер или орнитологический тур; спуск с горы на
специальном велосипеде или спуск на велосипеде,
рассчитанном на двоих.

В 2004 году ВТО признала, что экотуризм развивается в
три раза быстрее, чем индустрия туризма в целом. Экотуризм
своим успехом у путешественников обязан нескольким
факторам, в особенности, движениям в защиту окружающей
среды. В свете проблемы глобального потепления, которая
становится все серьезнее, многие туристы задают себе вопрос,
как повлияет их выбор на состояние планеты. Путешествия по
воздуху, источник двух процентов эмиссии углекислого газа в
мире, вносят ощутимый вклад в парниковый эффект. Для
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борьбы с этим эффектом авиакомпании и туристические
фирмы начали поощрять путешественников на принятие
комплекса мер, нейтрализующих выбросы углерода. [5, с . 67]

Экотуризм направлен на целенаправленное испо-
льзование природы как места обитания туристов и с целью
путешествия на базе внедрения экотехнологий во все
элементы экспедиции. В него включено систематизация и
углубленное изучение наличествующих экологических знаний
у туристов, а также их тренировка к практическим действиям,
осуществление индивидуальных оригинальных исследований
в эколого-туристической поездке, наблюдение, а также
прогноз природно-антропогенных объектов и явлений,
разработка проектов по стабильному и рациональному
использованию этих объектов. В результате этого туристы
приобретают квалификации подсистемного приобщения к
окружающей среде – природной и антропогенной, опыт
поведения и накопления навыков работы в природных
условиях, умение в работе по охране природы.

В настоящее время многие туристы отдают
предпочтение экотуризму. Это подтверждает постоянный рост
посещения туристами аттрактивных и привлекательных в
природном и культурном аспекте районов. Главная основа
экотуризма – качество окружающей среды. Принимая во
внимание это, государства, имеющие привлекательные
природно-рекреационные ресурсы с целью улучшения
условий отдыха для туристов в национальных парках,
заповедниках, заказниках и др. природных и исторических
территориях инвестируют значительные капиталовложения в
эту область. В эру повышенной осведомленности о состоянии
окружающей среды и легкому доступу к ранее недосягаемым,
экзотическим местам, многие страны начали активно
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привлекать отважных путешественников своими природными
ресурсами.

Страны Центральной Америки, Австралии, Новая
Зеландии и многие страны Океании активно пропагандируют
экотуризм. [9, стр. 19]

Экотуризм – альтернатива традиционному массовому
туризму по организации походов на особо охраняемые при-
родные территории (ООПТ). Отличительной особенностью
экотуризма от традиционного туризма являются следующие
признаки:

-  эксплуатация объектов природы для туризма;
-  меньшая энерго- и ресурсоемкостьи;
- прямое влияние на социально-экономическое развитие

страны, где распространен экотуризм;
- немаловажная роль экообразования и просвещения

туристов;
- направленность на стабильное и безопасное

потребление природных объектов.
Природные и культурные достопримечательности,

природные и природно-антропогенные ландшафты, рельефы,
горные массивы являются объектами экотуризма. Такое
разнообразие объектов экотуризма объясняет наличие
разнообразных направлений экотуризма. Самыми главными
являются нижеследующие направления:

1. Познавательное – ознакомление туристов с самыми
интересными природными территориями, флорой и фауной,
уникальными в своем роде ландшафтами, памятниками
материальной культуры и истории.

2. Научное – специальная форма экотуризма, связанная
со сбором нужной научной и деловой информации.
Конгрессный туризм можно отнести к научному направлению
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– проведение международных конференций и конгрессов,
совещаний, семинаров, на привлекательных природных
территориях.

3. Спортивное – занятие горным туризмом, экстре-
мальным туризмом, водным сплавом и др. в сочетании со
знакомством с горными и лесными ландшафтами, флорой и
фауной посещаемой местности. [3, стр. 24]

В теории экологического образования и развития
населения рекреационный эффект таких мероприятий, как
отдых, оздоровление, восстановление и развитие физических,
психических и эмоциональных ресурсов практически никогда
не ставится как самоцель, но, несмотря на это, такой эффект
обязательно присутствует. Экотуризм может развиваться в
природных и национальных парках, куда туристы
наведываются с познавательными целями.

На сегодняшний день экотуризм может стать фактически
приоритетным направлением туризма, для этого данный
термин должен включать 3 главных аспекта:

- направленность туристов на бережливое использование
экологических ресурсов;

- сохранность и поддержка естественной природной
среды;

- содействие в сбережении традиционного обустройства
населения регионов.

Как мы отметили выше, для развития экотуризма
необходимо наличие различных ресурсов. К ним относятся:

- природно-климатические факторы: рельеф, водные
объекты, флора и фауна, уникальные и интересные для
посетителей природные участки;

- историко-культурные достопримечательности: мате-
риально-духовная культура населения региона; историко-
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археологические и культурные памятники, находящиеся во
взаимодействие с природной средой. [5, стр. 63]

Развитие экотуризма в перспективе прямым образом
связана с наличием и естественным состоянием особо
охраняемых территорий (ООПТ). Природные территории,
которые используют в развитии экотуризма, имеют ряд
преимуществ:

- расположены в живописно-привлекательных,
интересных с познавательной точки зрения местах;

- обладают устойчивой системой обслуживания ту-
ристов, туристских маршрутов, организацией просветительс-
кой и познавательной работы;

- имеют в своем распоряжении определенную
туристскую инфраструктуру и подготовленный персонал для
работы с посетителями;

- у местного населения формируется бережливое отно-
шение к конкретному природному объекту и существующим
на его территории экологическим ограничениям на
хозяйственную деятельность.

Психологи при анализе влияния воспитательно-
образавательного потенциала на формирование экологи-
ческого сознания отмечают следующие моменты:

- занимающиеся практической экологией и имеющие
длительный опыт общения с природой менее тревожны;

- более социально адаптированы, способны постоять за
себя и свою точку зрения, активно настроены на успех,
открыты, готовы к сотрудничеству.

С одной стороны, такие представители относятся к
природе более объективно, так как обладают глубокими и
обширными знаниями, а с другой более субъективно, так как
учатся олицетворять природу и природные явления. В
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сравнение с получением теоретических знаний в области
экологии, в процессе практического общения с природой в
большей степени формируются личность, ее мотивационная
среда, эмоциональное состояние, физическое здоровье. [8, стр.
119]

В заключении хотелось бы отметить, что на
сегодняшний день эковоспитанность представляет высокий
уровень экологического самосознания, регулирующий всю
хозяйственную деятельность и поведение человека. Следует
отметить, что применение традиционного теоретического
подхода в экообразовании практически не ведет к изменению
существующего прагматичного отношения к природе.
Организация туристической деятельности как эколого-
образовательной среды планируется по принципу погружения
в социально-психологическую среду, способствует станов-
лению экологической культуры путем глубинной перестройки
их личностно-смысловой, эмоционально-мотивационной и
поведенческой сфер. Участие туристов в научных и со-
циальных мероприятиях в рамках исследовательской и при-
родоохранной деятельности свидетельствует об эффек-
тивности и перспективности системы туристско-экологичес-
кого образования, воспитания и развития.
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The role of Azerbaijan in the Russian-Ottoman
War 1828 - 1829
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Xülasə: Məqalədə XIX əsrin I  rübündə Rusiya Cənubi Qaf-
qazın işğalını başa çatdırmış bölgədə kifayət qədər möhkəmlən-
məsi və Azərbaycan iqtisadiyyatını tam olaraq rus məmurlarının
nəzarətinə keçməsi iləRusiya hökumətinin xammal mənbəyi və
satış bazarı kimi istifadə etməklə yanaşı İran və Osmanlı dövlətinə
qarşı apardığı müharibələrdəki qalibiyyətində də mühüm iqtisadi
baza kimi faydalanması araşdırılmışdır. Geniş tarixi ədəbiyyatla
yanaşı ilkin arxiv sənədlərinə də istinad edilən məqalədə Rusiya-
Osmanlı müharibəsinə gedən yola nəzər salınmış, 1828-1829-ci
illər müharibəsinin əsasən Qafqaz cəbhəsində gedən döyüşləri
işıqlandırılmış və bu müharibənin Qafqaz xalqlarının, xüsusilə də
azərbaycanlıların taleyində oynadığı rola diqqət verilmişdir.

Açar sözlər: Osmanlı, Rusiya, Azərbaycan,təbliğat, çağırış,
təbəələr, mükafat.

Abstract: In  this  article,  as  the  economic  base  was
investigated the strengthening of Russia in I quarter of the 19th
century in the South Caucasus region, the complete transition of
the Azerbaijani economy under the control of Russian Empire,
along with the use of the raw material base and sales market in the
victories  against  Iran  and  the  Ottoman Empire.  In  addition  to  the
extensive historical literature, the article drew attention to the
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progress  of  Russian-Ottoman  war  based  on  primary  historical
documents. In the article were also investigated the armed
conflicts, occurred mainly on the Caucasian front in the period
between 1828 -  1829 years,  and  assigned  the  role  of  the  war  and
how it affected on the Caucasian peoples, especially on the
Azerbaijanis.

Keywords: Ottomans, Russia, Azerbaijan, propaganda, call,
subject.

Резюме: В данной статье в качестве основной
экономической базы было исследовано укрепление России в I
четверти 19-ого века на завоеванном регионе Южного Кавказа
и полный переход азербайджанской экономики под контроль
русских чиновников наряду с использованием сырьевой базы
и рынка сбыта в победах против Ирана и Османского
государства. Наряду с обширной исторической литературой,
основываясь на первичные исторические документы, в статье
было обращено внимание на ход русско-османской войны, а
также были рассмотрены столкновения, произошедшие в
основном на Кавказском фронте в период между 1828 – 1829
годами, и отнесена роль этой войны в судьбе Кавказских
народов, особенно азербайджанцев.

Ключевые слова: Османы, Россия, Азербайджан,
пропаганда, призыв, тематика.

Peterburq hökuməti 1806-1812-ci illər Rusiya-Osmanlı
müharibəsində əsas diqqətini Osmanlı hökumətinin nəzarətində
olan Qara dəniz sahili əraziləri işğal etməyə yönəltmişdi. 1812-ci
ildə Napoleonun Rusiyaya hücumu ilə əlaqədar olaraq çar I
Aleksandr işğal etdiyi Qara dəniz sahili şəhər və qalaları türklərə
qaytarmaqla Osmanlı dövləti ilə sülhə nail olmağa məcbur olsa da,
Rusiya bu ərazilərdən diqqətini çəkməmiş və əlverişli vəziyyət
yaranan kimi bu ərazilərə yiyələnmək uğrunda açıq hərbi
mübarizəyə başlayacağı şübhə doğurmurdu. Çar I Aleksandrın
ömrünün son illərində tərkidünyalığa çəkilməsi və bir sıra daxili
problemlər Rusiyanın bu ərazilərə aktiv təcavüzünü sadəcə bir
qədər ləngitdi. 1825-ci ildə I Aleksandrın ölümü ilə Rusiyada onun
yerinə keçən I Nikolay hakimiyyət taxtına oturar-oturmaz bütün
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diqqətini Osmanlı dövlətinə qarşı müharibəyə yönəltdi və açıq
şəkildə elan etdi ki, o, Osmanlı dövlətinə qarşı mübarizədə öz
sələfinin siyasətini davam etdirəcək, lakin onu heç də olduğu kimi
təkrar etməyəcəkdir. Rusiya hökuməti Osmanlı dövlətinə qarşı
müharibəyə başlamaq üçün siyasi, iqtisadi, hərbi, diplomatik və
digər sahələrdə ciddi hazırlıqlara başladı. Rusiyanın Qafqaz kor-
pusunda bu hazırlıqlar daha ciddi və planlı şəkildə həyata keçirilir,
Qafqazın bütün iqtisadi, strateji və insani resursları Osmanlı
dövlətinə qarşı müharibə hazırlıqlarına cəlb edilirdi.

Rusiya-Osmanlı müharibəsində Osmanlıya xəyanət edən
ermənilərin ruslar tərəfindən mükafatlandırılması. 1826-cı ildə
İranın Rusiyaya qarşı müharibəyə başlaması Rusiya-Osmanlı
müharibəsinin başlamasını bir qədər ləngitdi. Bununla belə,
Rusiya-İran müharibəsinin gedişində də çarizm Osmanlı dövlətinə
qarşı müharibə hazırlıqlarını dayandırmamışdı.Qara dəniz donan-
masının admiralı A.S.Qreyq hərbi gəmilərin döyüş qabiliyyətini
artırmaq məqsədilə tədbirlər görməklə yanaşı hələ 1826-cı ildə rus
ordusunun baş qərargahına müraciət edərək Osmanlı dövləti ilə
qarşıda duran müharibənin müvəffəqiyyətlə aparılması üçün ona
bundan əvvəl türklərlə aparılan müharibələrin gedişinin xəritələrini
və hərbi jurnallarını göndərmələrini xahiş edirdi (39,s.162).Bu
kimi hazırlıqların nəticəsi idi ki, Rusiya-İran müharibəsi başa çatan
kimi Rusiya Osmanlı dövləti ilə müharibəyə başladı.

1828-1829-cu illər Rusiya-Osmanlı müharibəsi dövründə
Qafqazdakı rus qoşunlarının baş komandanı general İ.Paskeviç
Qafqazın bütün hərbi, strateji imkanlarını, eyni zamanda iqtisadi
və insani resurslarını müharibəyə səfərbər etdi. XIX əsrin əvvəl-
lərində Azərbaycan xanlıqlarının işğalı prosesində, eyni zamanda
Rusiya-İran müharibələrində Cənubi Qafqazda Rusiya üçün
ictimai-siyasi və hərbi dayaq rolunu əsasən ermənilər oynadılar.
Rusiya bölgədəki maraqlarını həyata keçirmək üçün ermənilərdən
bir vasitə kimi istifadə edirdi. Təsadüfi deyil ki, hələ Rusiya-İran
müharibəsinin gedişində çarizm həm İrana, həmdə Osmanlı
dövlətinə qarşı ermənilərin xidmətindən yararlanırdı. Rusiya
Osmanlı dövləti ilə hələ müharibəyə başlamadan, 1826-cı ildən
etibarən sərhəd bölgələrdə yaratdığı erməni silahlı birləş-
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mələrindən Osmanlı dövlətinin sərhəd ərazilərinin qarət və talan
edilməsi ilə İstanbul hökumətinə təzyiqlər göstərilməsi, eyni
zamanda kəşfiyyat məlumatlarının toplanılması üçün istifadə
edirdi.(39s.99-102.)  İkinci Rusiya-İran müharibəsinin (1826-
1828) yekununda, 1828-ci il fevralın 10-da imzalanan Türkmənçay
müqaviləsinin üçüncü maddəsi ilə Naxçıvan və İrəvan xanlıq-
larının Rusiyaya keçdiyi təsbit edildi (40, s. 80, 135). Müqavilənin
imzalanmasından az sonra – 1828 ci il martın 21-də Rusiya
imperatoru I Nikolayın verdiyi fərmanla İrəvan mərkəz olmaqla
Naxçıvan və İrəvan xanlıqlarının ərazisində “Erməni vilayəti”
yaradıldı (51,s.272-273;52,s.278-279). “Erməni vilayəti”nin
yaradılmasından sonra Eçmiədzin katolikosunun yaxından iştirakı
ilə Osmanlı erməniləri arasında təbliğat işi genişləndirilir və onlar
təbəəsi olduqları İstanbul hökumətinə qarşı qaldırılırdı. 1828-
1829-cu illər Rusiya-Osmanlı müharibəsi ərəfəsində Qafqazdakı
rus məmurları və Eçmiədzin katolikosluğu tərəfindən Osmanlı
ərazisində yaşayan ermənilərə göndərilən məktublarda onlardan
Osmanlı dövlətinə xidmət göstərməkdən imtina etmək və Rusiyanı
dəstəkləmək tələb edilir, bunun qarşılığında onlara pul, silah və
mal-qara yardımı ediləcəyinə söz verilirdi (10). Rusiya Osmanlı
dövlətinə qarşı müharibədə ermənilərdən təşkil olunmuş alayların
xidmətindən də istifadə edirdi. General İ.Paskeviç erməni və gürcü
feodallarına müraciət edərək onları xristian ordusu ətrafında
birləşməyə çağırdı. Onun erməni və gürcü zadəganları ilə keçirdiyi
müşavirədə erməni və gürcülərdən ibarət piyada dəstələr yaratmaq
qərara alındı (39,s.162). Yaradılan erməni və gürcü dəstələri
Osmanlı dövlətinə qarşı hərbi əməliyyatlarda iştirak edir, eyni
zamanda ermənilərdən təşkil olunmuş kəşfiyyat dəstələri cəbhə
xəttinin qarşı tərəfindəki erməni əhalisini Osmanlı hakimiyyətinə
qarşı qiyam və təxribatlara sövq edirdilər. İ.Paskeviç Peterburqa
göndərdiyi 10 oktyabr 1829-cu il tarixli raportunda yazırdı:
“Bəyaziddə 2 min erməni bizim əsgərlərin arasında vuruşurdu.
Ərzurumun xristian əhalisinin böyük bir hissəsi öz xilaskarı kimi
bizim tərəfimizə keçdi. Karsda ermənilərdən batalyon və 800 atlı
təşkil edərək sərhədi qoruyurduq...”(23). Buradan da göründüyü
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kimi, Rusiya ermənilərin xidmətlərindən hərtərəfli şəkildə
faydalanmışdır.

Ümumiyyətlə 1828-1829-cu illər Rusiya-Osmanlı müharibəsi
dövründə Osmanlı dövlətinin Qafqaz cəbhəsi komandanlığından,
eyni zamanda Şərq vilayətlərinin valilərindən İstanbul hökumətinə
göndərilən raportlarda Rusiya ilə sərhəd bölgələrdə yaşayan
ermənilərin təbəəsi olduqları Osmanlı dövlətinə xəyanət edərək
ruslara xidmət etdiyi və rus qoşunlarının qələbələrinin əsasında da
elə bu faktorun çox mühüm rol oynadığı vurğulanır. Hazırda
Türkiyə Cümhuriyyəti Başbakanlıq Osmanlı arxivində Xətti-
Hümayun təsnifində saxlanılan bu sənədlərdəbirmənalı olaraq
vurğulanır ki, müharıbənin gedişində Qafqaz cəbhəsində Kars,
Bəyazid, Ərzurum, Bayburd və ətraf ərazilərin rus qoşunları
tərəfindən işğal edilməsi məhz bu ərazilərdə yaşayan ermənilərin
xəyanəti və ruslara xidmət etməsi sayəsində mümkün olmuşdur
(13;12;5;23;53). Rusiya eyni zamanda İran ermənilərindən də
Osmanlı dövlətinə qarşı müharibədə istifadə edirdi. 1826-1828-ci
illər Rusiya-İran müharibəsi dövründə İrandan 18 min erməni
ailəsi Cənubi Qafqaza köçürülərək Azərbaycan ərazilərində məs-
kunlaşdırılmışdı (36,s.49). İran erməniləri arasında təbliğat apa-
rılırdı ki, əgər onlar Osmanlı dövlətinə qarşı hərbi əməliyyatlarda
iştirak edib Rusiyanı dəstəkləsələr, İrəvan bölgəsinin idarəsi onlara
veriləcəkdir (10). Nəticədə, İran erməniləri də Osmanlı dövlətinə
qarşı Rusiya tərəfdən vuruşdular.

Osmanlı Rusiya müharibəsində Rusların Azərbaycanın
hərbi strateji imkanlarından istifadə cəhdləri. İran  və Osmanlı
dövlətinə qarşı aparılan müharibələrdə gürcü və erməniləri xristian
bayrağı altında birləşdirməyə çalışan Paskeviç bununla paralel
olaraq öz qələbəsini təmin etməkdən ötrü Azərbaycanın hərbi-
strateji imkanlarından da maksimum dərəcədə faydalanmağa
çalışır, rus ordusunu Azərbaycanın hesabına ərzaq və digər zəruri
məhsullarla təmin edirdi. O, özü bunu etiraf edərək yazırdı: “İstər
İranla, İstərsə Türkiyə ilə indiki (yeni) savaşlar göstərdi ki, bizim
ordunu saxlayıb yedizdirən Azərbaycan idi” (37,s. 611).Atlı
qoşunlar demək olar ki, bütünlüklə Azərbaycan kəndləri hesabına
yaşayırdı. Rus qoşunları üçün ərzaq, silah və texnikanın daşınması



Günel Teymurova

166

işində də Azərbaycan əhalisinin əməyindən istifadə olunurdu. Bu
məqsədlə əhalidən on minlərlə yük və qoşqu heyvanı yığılmış və
əhalinin özü də bu işlərə cəlb edilmişdi. Qafqazdakı Rusiya hərbi
komandanlığı Osmanlı dövlətinə qarşı müharibədə azərbaycan-
lılardan ibarət piyada və süvari alayların təşkil edilməsi işinə də
xüsusi əhəmiyyət verir və bu planın həyata keçirilməsi üçün
müsəlman əhalisi içərisində geniş təbliğat işi aparırdı. Müharibə
başlayan kimi Paskeviç hər birinin tərkibində 600 atlı olan 4 sü-
vari-müsəlman alayı toplamaq, bundan əlavə Naxçıvan vilayətində
yaşayan ən döyüşkən tatar (azərbaycanlı) tayfalarından olan
Kəngərli süvarisi təşkil etmək haqqında əmr vedi (36,s. 51).

1828-ci ilin mayında azərbaycanlılardan ibarət 2500 nəfərlik
atlı silahlı birlik yaradıldı. Bundan əlavə azərbaycanlı zabitlərin
komandanlığı altında İrəvan müsəlmanlarından bir sərbaz piyada
batalyonu təşkil edildi. Batalyonun komandir köməkçisi isə rus
zabiti idi. 8 piyada rotadan ibarət olan batalyonun hər bir rotasında
2 baş zabit, 9 zabit və 130 sıravi var idi. Batalyon ümumilikdə 16
baş zabit, 72 zabitvə 1040 sıravi əsgərdən ibarət idi (24;50,s.220).

Azərbaycanlılardan yaradılan 5süvari alayı aşağıdakı şəkildə
təşkil edilmişdi: I alay qarabağlılarlardan, II alay Şirvan və Şəki
bölgəsinin əhalisindən, III alay Azərbaycanın Qazax, Şəmsədil,
Borçalı distansiyaları və Yelizavetpol okruqundan, IV alay İrəvan,
Naxçıvan və Zəngəzur bölgələrinin müsəlman əhaisindən, V
xüsusi süvari alay isə Naxçıvanın döyüşkənliyi ilə seçilən kəngərli
tayfasından təşkil edilmişdi (33;20). Bu alayların əsas komandir
heyəti rus süvari zabitlərindən ibarət olsa da, azərbaycanlı zabitlər
də komandir heyətində təmsil olunmuşdular. Hər bir süvari alayı
500 nəfərdən ibarət olub 5 sotnyaya (yüz nəfərlik birlik) bölü-
nürdü. Hər sotnyada 2 uryadnik (çavuş), bölükbaşı və onun kö-
məkçisi olan 2 bəy var idi. Alay komandirinin aylıq maaşı 37 rubl
50 qəpik, uryadnik və süvarininki isə 3 gümüş rubl idi. Bundan
başqa hər bir süvariyə 3 funt un və bir funt ət verilirdi. Müsəlman
alaylarının hər birində 1 molla və 1 mirzə, 1 kvartirmeyster, 1
süvari yavər və Novqorod Süvari Draqon alayının 15 starşinası
xidmət edirdi. Müsəlman alaylarında at arabaları yox idi, bunun



1828-1829-cu illərdə Osmanlı Rusiya müharibəsində  Azərbaycanın rolu

167

əvəzində hər üç nəfərə bir yük atı, hər iki yük atına da bir sürücü
verilmişdi (42,s.31).

N.İ.Uşakov müsəlman süvariləri haqqında yazırdı: “Bu
qüvvələr üç il əvvəl İranla gözlənilməz müharibə başlayan zaman
silahlarını bizə qarşı çevirdilər, hətta Yelizavetpol (Gəncə) şəhə-
rində İran tərəfdən bizə qarşı vuruşdular. Baş komandanın çağırışı
ilə rus ordusu tərəfdə xidmət etməyə qərar verən müsəlmanların
silah altına alınmalarının bəhs edilən dövrdə hökumətin uğuru
olduğunu etiraf etməliyəm. Hər zaman bizə düşmən olan xalqın
düşüncəsində haqqımızda müsbət imic formalaşmışdı” (42,s.31).
Azərbaycanlıların rus ordusunun tərkibində İslam xəlifəsinə qarşı
vuruşması heç də Osmanlı dövlətinə qarşı olan nifrət və düş-
mənçilikdən irəli gəlmirdi. Bu, Rusiyanın Azərbaycanda həyata
keçirdiyi komendant idarəçiliyində təqib, terror və müxtəlif
üsullarla diskriminasiyaya məruz qalan Azərbaycanın ali müsəl-
man silkinin müəyyən qisminin artıq müstəmləkə işğalı ilə barış-
ması və öz mal-mülkünü qorumaq naminə ruslarla əməkdaşlığa
getməyə məcbur olmasından başqa bir şey deyildi. Osmanlı
dövlətinə qarşı aparılan müharibəyə cəlb olunan əhalinin aşağı
təbəqələri – kəndlilər və sənətkarlar isə asılı olduqları bəy və
ağaların təzyiq və təkidi ilə rus ordusu sıralarına yazılmışdılar.

Rusiya-Osmanlı müharibəsinin 1828-ci il kampaniyasında
rus qoşunlarının tərkibində türklərə qarşı vuruşan azərbycanlıların
sayı 3500nəfərdən çox olmuş və azərbaycanlı döyüşçülər Kars,
Axalsıx, Ərzurum və Bayburdun alınmasında, eləcə də Soğanlı,
Axıska və digər meydan döyüşlərində də yaxından iştirak etmiş və
bir çox qəhrəmanlıqlar göstərmişlər (24;33;28;30;22;53).1828-ci
ilin avqustun 27-28-də A.Çavçavadzenin komandanlığı ilə
Bəyazidə hücum edən rus qoşunlarının tərkibində də 400 nəfər
azərbaycanlı döyüşçü var idi (24;33;28;30;22;53;45).

Müsəlman alaylarının tərkibində 500 Şirvan atlısı, 300 Şəki
atlısı, 200 Borçalı atlısı, Qafqaz korpusunun mühafizə dəstəsində
100 nəfərə qədər əsgər, həmçinin 1156 piyada İrəvan azərbay-
canlısı və digər yerlərdən toplanan atlı və piyada azərbaycanlı
döyüşçülər iştirak etmişdir (32;31).
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Azərbaycanın Qazax, Şəmsədil, Borçalı və Yelizavetpol
bölgələrindən təşkil edilən III Müsəlman alayı haqqında Uşakov
yazır: “Yeni toplanmış süvarilər öz milli geyimlərini geyinmiş,
yaxşı təchiz edilmiş və atları da yaxşıdır. III Müsəlman süvari
alayındakı atlıların sivri uclu papaqlarının ön tərəfinə sarı rəngli
məxmər ulduzlar tikmişdilər. Bu birliklər uryadnik (çavuş) və
bəylərin komandanlığı altında sotnyalara (yüz nəfərlik birlik)
bölünmüşdü”(42,s.31).

Azərbaycanlılardan ibarət süvari alayların təşkil edilməsi
işində Rusiyanın Qafqaz korpusunda xidmətdə olan Abbasqulu ağa
Bakıxanov yaxından iştirak edirdi. Bu işdə eyni zamanda
Abbasqulu ağa ilə dostluq münasibətlərində olan dekabristlərdən
İ.Q.Bursov, Leman, İ.Miklaşevskiy, Malyutin, Kojevnikov,
N.N.Rayevski, A.Bestucev-Marlinski və digərlərinin xidmətlərin-
dən də istifadə edilirdi (23). A.A.Bakıxanov eyni zamanda general
İ.Paskeviçlə yaxın dostluq münasibətlərində idi. A.A.Bakıxanov
Kars, Axalsıx və Ərzurum yürüşlərində İ.Paskeviçi müşaiyət
etmiş, rus-türk müharibəsinin gedişində ştabs-kapitan, kapitan və
mayor rütbələrinə yüksəlmişdi.

1829-cu ildə Ərzurum uğrunda gedən döyüşlərdə A.A.Bakı-
xanovla birgə fəaliyyət göstərən dekabrist yazıçı A.Bestucev-
Marlinski Abbasqulu ağanın tatar (azərbaycanlı) süvarilərinin
cəsarətli mayoru kimi öz ləyaqətinə görə bütün zabitlərdən qat-qat
yüksəkdə dayandığını “Hərbi antikvar” hekayəsində məhəbbətlə
təsvir edir: “Bu an qapılar açıldı və bizim tatar süvarisinin cəsur
mayoru Abbasqulu ağa daxil oldu. O, yüksək dərəcədə savadlı və
nəcib bir şəxsdir”(38,s.36-37). A.A.Bakıxanov rus-türk müha-
ribəsində göstərdiyi xidmətlərə görə Rusiya hökuməti tərəfindən
qiymətləndirildi. 1829-cu il iyunun 24-də Xorto kəndi ətrafında və
həmin il sentyabrın 27-də Bayburd altındakı döyüşlərdə göstərdiyi
igidliklərə görə Bakıxanov imperator tacı ilə bəzədilmiş ikinci
dərəcəli müqəddəs Anna ordeni və bir neçə başqa orden və
medallarla təltif olundu(38,s.36).

II Rusiya-İran müharibəsi dövründə Abbas Mirzəyə xəyanət
edərək rusların tərəfinə keçən və bununla da Təbriz əhalisi arasın-
da təbliğat apararaq onları ruslara təslim olmağa sövq edən keçmiş
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Təbriz müştehidi Ağa Mir Fəttah da Rusiya-Osmanlı müharibəsi
dövründə Paskeviçin yanında yer almış və Cənubi Qafqaz müsəl-
manlarını Osmanlı dövlətinə qarşı müharibəyə cəlb etmək üçün
fətvalar vermiş, müsəlman əhalisi arasında təbliğat işi aparmışdır.
Bu xidmətlərinə görə Rusiya hökuməti ona yüksək məbləğdə - illik
2 min çervon məvacib təyin etmişdi (34;21).

Rusiyanın Qafqazdakı qoşunlarının baş komandanı general
İ.Paskeviç Osmanlı dövlətinə qarşı müharibədə iştirak edən azər-
baycanlıları həvəsləndirmək üçün onları kiçik hərbi rütbələr və
müxtəlif xırda hədiyyələrlə mükafatlandırırdı. Öz igidliyi və
qəhrəmanlığı ilə seçilən komandir köməkçisi, I süvari müsəlman
alayının ştabs-kapitanı Gülməmməd bəy, II süvari müsəlman
alayının kapitanı Hüseyn bəy Şıxəli Şirvanski, II süvari müsəlman
alayının ştabs-kapitanı Mirzə Məmməd Hüseyn İsmayıl bəy oğlu,
III süvari müsəlman alayının komandir köməkçisi Hüseyn ağa,
Şəki süvarisi yüzbaşı Murtuzəli bəy, III süvari müsəlman alayının
naibi Rəsul bəy Hacı Əhməd oğlu, Ərzurum istiqamətində döyüşən
kazak xətt korpusunun döyüşçüsü qubalı Əli Paşa bəy, yüzbaşı
Zeynal və digər azərbaycanlılar döyüşlərdə xüsusi igidlik və qəh-
rəmanlıqlar göstərmiş və buna görə də general Paskeviç tərəfindən
təltif edilmişdilər (1). Bu döyüşlərdə göstərdikləri igidlik və
qəhrəmanlıqlara görə 58 azərbaycanlı müxtəlif orden və medallarla
təltif edilmişdi.

Rusların apardığı təbliğatlar. 1828-1829-cu illər Rusiya-
Osmanlı müharibəsi dövründə ruslar Cənubi Qafqazda Rusiya-
Osmanlı-İran sərhəd bölgələrində yaşayan kürdlərlə də əlaqələr
qurub türklərə qarşı onlardan da istifadə etmək üçün bir çox
cəhdlər göstərdilər. Rusların məqsədi kürdləri Osmanlı dövlətinə
qarşı qaldırmaq idi, bu mümkün olmadığı təqdirdə isə, kürdlərin
Rusiya-Osmanlı müharibəsində bitərəfliyinə nail olunmalı idi.
Bəhs edilən dövrdə sərhədyanı bölgələrdə yaşayan kürd tayfaları
nə İranın, nə də Osmanlı dövlətinin siyasi hakimiyyətini tam ola-
raq qəbul etməmiş və sadəcə olaraq dini nöqteyi-nəzərdən bu döv-
lətlərə bağlı idilər (49,s.134). General Paskeviç də bu vəziyyətdən
yararlanıb maddi kömək müqabilində onlardan öz məqsədləri üçün
istifadə etmək yolunu tutmuşdu. Bu məqsədlə rus-kürd münasibət-
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lərinin qurulmasında ermənilərin vasitəçiyindən istifadə edildi.
Eçmiədzin katolikosu kürdləri Osmanlı dövlətindən uzaqlaşdırıb
öz tərəfinə çəkmək və bununla da onları Rusiya siyasətinin bir
alətinə çevirmək üçün müxtəlif kürd tayfa başçılarına məktublarla
müraciətlər göndərdi (49,s.30).

Kürdlərdən Osmanlı dövlətinə qarşı mübarizədə istifadə
edilməsində qərarlı olan Paskeviç nüfuzlu kürd tayfa başçılarına
Rusiyanın himayəsini təklif edərək onları müxtəlif maliyyə
yardımları və hədiyyələrlə ələ almağa səy göstərdi. Bu tədbirlərin
nəticəsində bir sıra kürd tayfa başçıları Rusiya himayəsini qəbul
edəcəklərinə dair söz verdilər. Paskeviçin kürdlərlə bağlı planı
Peterburq hökuməti tərəfindən məmnunluqla qarşılandı. İmperator
I Nikolay Osmanlı dövlətinə qarşı mübarizədə istifadə edilməsi
üçün tezliklə 10 min kürd süvarinin təşkil edilməsi və kürd tayfa
başçılarının ələ alınması üçün Paskeviçə 100 min qızıl rubl göndə-
rilməsi haqqında əmr verdi (35;53,s.10;44).

Paskeviç “Osmanlı vilayətləri əhalisinə” başlığı ilə bəyanna-
mələr nəşr etdirərək Osmanlı dövlətinin şərq vilayətlərində yaşa-
yan kürdlər arasında yaydı. Bu bəynnamələrdə Rusiya-Osmanlı
müharibəsindən bəhs edilir, daha sonra əhalidən alınacaq ərzağın
yalnız pul müqabilində alınacağı qeyd edilir və əhalinin Rusiyanın
himayəçiliyini qəbul etməsi təklif edilirdi. Paskeviçin bu sahədə
göstərdiyi ciddi cəhdlərə baxmayaraq, yezidi kürdlərin tayfa baş-
çıları istisna olmaqla digər kürd tayfa başçıları Rusiyanın təklif-
lərinə müsbət yanaşmadılar. Yezidi kürd tayfa başçıları da yalnız
böyük miqdarda maliyyə yardımları müqabilində Rusiyaya dəstək
olmağa razı oldular (44). Bunlardan da daha çox kəşfiyyat məlu-
matlarının toplanması və Osmanlı təbəələri arasında Rusiya lehinə
təbliğat aparılması işində istifadə edildi.

Paskeviç sərhədyanı bölgələrdə yaşayan Osmanlı təbəələri
arasında Rusiya lehinə təbliğatın aparılmasına böyük əhəmiyyət
verirdi. Bunun nəticəsi idi ki, Kars və Ərzurumun alınmasından
sonra Paskeviç rus əsgərlərinin müsəlman əhalisini yağmalamasına
imkan verməmiş və elan etdiyi bəyannamədə əhalinin Rusiyanın
himayəsinə alındığını, hər kəsə can, mal və inanc sərbəstliyinin
tanındığını bildirmişdi(46,s.195-196).
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Göründüyü kimi, Rusiya Osmanlı dövlətinə qarşı apardığı
müharibədədüşmənini zəiflətmək və qələbəsini təmin etmək üçün
əlində olan bütün vasitələrdən maksimum dərəcədə istifadə etmiş
və bütün bunların sayəsində qələbəsini təmin etmişdir.

Osmanlının çağrışı. Rusiyanın qeyd etdiyimiz bütün bu
tədbirləri qarşısında Osmanlı dövləti Şərqi Anadolu bölgəsində
yaşayan bütün müsəlman və xristian təbəələrinə bəyannamələr
elan edərək, rus təbliğatının əsl mahiyyətini xalqa açmış, onlardan
bu təbliğatlara uymamalarını və vətənlərinə xəyanət etməmələri
istəmişdir (48).

Osmanlı dövləti eyni zamanda Azərbaycan və Şimali Qafqaz
müsəlmanlarından Rusiyaya qarşı istifadə edilməsi üçün də
cəhdlər göstərdi. 1828-1829-cu illər müharibəsinin başlanğıcında
Osmanlı hökuməti Qafqaz müsəlmanlarının (əsasən Şimali
Qafqaz) bir çox qəbilələrindən Osmanlı dövlətinə bağlı qalacaqları
haqqında onlardan əhd-namələr aldı. Rusiyanın artan təzyiqlərinə
baxmayaraq Dağıstan hakimləri İstanbul hökumətinə göndərdikləri
müştərək məktubda Rusiya-Osmanlı müharibəsində Osmanlı
dövlətinin yanında olacaqlarını və Osmanlı hökumətindən gələcək
əmrləri gözlədiklərini bildirdilər (11;47,s.117).

Müharibə başlayan kimi, Osmanlı sultanı II Mahmudun
imzası ilə Qafqaz müsəlmanlarına bəyannamələr göndərildi.
Rusiyaya qarşı cihad çağırışlı bu bəyannamələrdə Osmanlı-Rusiya
müharibəsindən bəhs edilir, müsəlmanlar Rusiyaya qarşı müba-
rizəyə çağırılır və onlardan Rusiyaya qarşı vuruşan Osmanlı ordu-
suna köməklik göstərmələri xahiş edilirdi(19;18). Osmanlı sulta-
nının bu bəyannamələri müridizmin yayıldığı Şimali Qafqazda
Rusiyaya qarşı mübarizədə müəyyən canlanma yaratsa da (Os-
manlı arxiv sənədlərində çərkəzlərin Osmanlı dövlətinə kömək
üçün 4 minə yaxın əsgər topladıqları haqqında məlumatlar var(9),
Cənubi Qafqazda elə bir ciddi reaksiya doğurmadı. Yalnız Acariya
və İmeretiyada müsəlman gürcülər Osmanlı sultanının çağırışına
müsbət cavab verərək “din və dövlət uğrunda can və mallarını
qurban verməyə hazır olduqlarını” bildirdilər (15). Osmanlı dövləti
müsəlman gürcülərə silah, sursat, geyim və ərzaq göndərdi (5).
Lakin rus qoşunlarının sürətli irəliləyişləri burada Osmanlı
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dövlətinin lehinə hər hansısa bir hərəkətin olmasına imkan
vermədi (5).

Osmanlı sultanının bəyannamələrinə münasibətdə Şimali
Azərbaycanda Rusiya əleyhinə hansısa böyük bir canlanma, üsyan
və ya qiyam tipli hərəkətlər baş qaldırmadı. Çünki, Şimali Qaf-
qazdan fərqli olaraq Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən
tamamilə ram edilmiş vəziyyətdə idi. 1826-cı il ümummüsəlman
qiyamının uğursuzluqla nəticələnməsindən sonra üsyanlara
başçılıq edən ali müsəlman zümrəsinin üzvləri ölkəni tərk edərək
İrana getməyə məcbur olmuş, xalqın isə cəza tədbirləri ilə dirəniş
əzmi qırılmışdı. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, bəhs edilən dövr-
də Şimali Qafqazdan fərqli olaraq (Şimali Qafqazda Osmanlıya
meyl daha güclü idi) Şimali Azərbaycanda Osmanlı sultanından
çox İran vəliəhdi Abbas Mirzənin mövqeyi güclü idi. Burada
təriqət ayrılığı kimi məsələlərin təsiri də var idi.

Beləliklə, bütün bunları ümumiləşdirərək qeyd edə bilərik ki,
Şimali Azərbaycanın Rusiyanın müstəmləkəsi altında olması, əhali
üzərində rus hakimiyyət orqanlarının ciddi nəzarəti, eyni zamanda
Buxarest sülhündən sonra Osmanlı dövlətinin Cənubi Qafqaza
təsirinin azalması kimi amillər İstanbul hökumətinə Rusiyaya qarşı
müharibədə Azərbaycanın hərbi-strateji üstünlüklərindən istifadə
etməyə imkan vermədi.Lakin Osmanlı dövlətindən fərqli olaraq
Azərbaycanı öz işğalı altında saxlayan Rusiya, onun hərbi-strateji
imkanlarından Osmanlı dövlətinə qarşı müharibədə maksimum
dərəcədə istifadə etdi.Rusiya-Osmanlı müharibəsi dövründə Azər-
baycan Qafqaz cəbhəsində vuruşan rus ordusunun ərzaqla təmin
edilməsində əsas baza rolunu oynadı. Azərbaycan iqtisadiyyatının
müharibənin tələblərinə uyğunlaşdırılması, zəruri ərzaq məhsul-
larının əhalidən rus məmurları tərəfindən müəyyən edilən aşağı
qiymətlərlə və ya pulsuz olaraq zorla alınması, kəndlilərdən at,
öküz və digər iş heyvanlarının alınaraq cəbhəyə yük daşımalarına
cəlb edilməsi, eyni zamanda əhalinin özünün də cəbhə ehti-
yaclarının ödənilməsi üçün arxa cəbhədə biyar tipli əvəzi ödənil-
məyən işlərə cəlb edilməsi müharibənin ağırlıqlarının Azərbaycan
xalqının üzərinə qoyulması demək idi. Bu, müharibədə Rusiyanın
qələbəsinin təmin edilməsində əsas faktorlardan biri idi.Rusiya
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eyni zamanda, Osmanlı dövlətinə qarşı müharibədə Qafqaz
cəbhəsində erməni və gürcülərlə paralel olaraq azərbaycanlıların
da hərbi potensialından yetərincə yararlandı. Qafqaz cəbhəsində
vuruşan 3500-dən çox azərbaycanlı döyüşçü Osmanlı dövlətinə
qarşı aparılan aktiv hərbi əməliyyatlara cəlb edilən rus ordusunun
təqribən 20 faizi demək idi. Erməni və gürcülərdən təşkil edilən
hərbi birlikləri də bura əlavə etsək, o zaman Qafqaz cəbhəsində
türklərə qarşı döyüşən ordunun yarısından çoxunun rus əsgəri
olmadığı ortaya  çıxır.  Bu  da  o  deməkdir  ki,  Rusiya  Qafqaz
cəbhəsində ciddi əsgəri potensialını xərcləmədən, əsasən erməni,
gürcü və azərbaycanlılardan təşkil edilən hərbi qüvvələr hesabına
Osmanlı dövlətinə qarşı müharibəni apardı. Bütün bunlar hesabına
Rusiya Osmanlı dövlətinə qarşı apardığı müharibədə Qafqaz
cəbhəsindəki qələbəsini təmin edə bildi.
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Cənubi Qafqaz Rusiya Federasiyasının geosiyasi maraqlarında

South Caucasus in the geopolitical interest of the
Russian Federation

Южный Кавказ в геополитических интересах
Российской Федерации

Xülasə: Sovet İttifaqının dağılması və bölgədə üç müstəqil
dövlətin qurulması Cənubi Qafqazda yeni iqtisadi, hərbi və siyasi
tarazlığın formalaşmasına səbəb olmuşdur. Bölgə ölkələri müxtəlif
təhlükəsizlik problemləri ilə qarşılaşmış, bölgə və beynəlxalq
təhlükəsizlik təşkilatlarına üzv olmağa və əməkdaşlığı genişləndir-
məyə çalışaraq həll yolları axtarmışdır. Bu mərhələdə Ermənistan
xüsusilə iqtisadi və təhlükəsizlik sahəsində Rusiya ilə əməkdaşlığa
əhəmiyyət vermişdir. 1980-ci illərin sonlarından başlayaraq bu
günə qədər davam edən siyasi, hərbi və etnik zəmində lokal silahlı
mübarizələr bölgənin təhlükəsizliyini və gələcək perspektivini
ciddi şəkildə təhdid etmişdir. Bu problemlərin həll edilməsi üçün
hazırlanan layihələr, böyük dövlətlərin bölgəyə yönəlik həyata
keçirmək istədikləri iqtisadi, siyasi və hərbi siyasətləri Cənubi
Qafqazda regional və beynəlxalq təhlükəsizliyin əhəmiyyətini
artırmışdır. Bu haqda müxtəlif layihələr hazırlansa da, son 20 ildə
ortaya çıxan problemlərin heç biri həll edilməmişdir.

Açar Sözlər: Cənubi Qafqaz,  Rusiya Federasiyası, geosi-
yasət, enerji, Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan, terror, təhlü-
kəsizlik, münaqişə.
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Abstract: The  fall  of  the  Soviet  Union  and  the  creation  of
three independent states in the region led to emergence of new
economic, military and political balance in the South Caucasus.
Regional countries faced different security problems, which they
were trying to solve by joining regional and internationals security
organizations and expanding cooperation. At this stage, Armenia
focused on economic and security cooperation with Russia.

Beginning from the late 1980s political, military and ethnic
local armed conflicts have been posing a serious threat to regional
security. Projects aimed at solving these problems and super
powers` economic, political and military policies in the region
have increased the importance of regional and international
security in the South Caucasus. Although there has been a lot of
different projects, none of the problems, which emerged in the past
20 years, have yet been solved.

Keywords: South Caucasus, Russia Federation, geopolitics,
energy,  Azerbaijan, Armenia,  Georgia, terror, security, conflict.

Резюме: Распад Советского Союза и образование в
регионе трех независимых государств имели своим
последствием формирование на Южном Кавказе нового
экономического, военного и политического равновесия.
Страны региона столкнулись с разными проблемами
безопасности, решить которые пытались через членство в
различных региональных и международных организациях по
безопасности, а также путем расширения сотрудничества. На
этом этапе Армения отдала предпочтение сотрудничеству с
Россией, в частности, в области экономики и безопасности.
Локальные вооруженные противостояния, начавшиеся на
политической, военной и этнической почве в конце 80-х гг.
прошлого века и продолжающиеся до сих пор, серьезно
угрожают безопасности и будущим перспективам региона.
Подготовленные для решения этих проблем проекты,
намерения больших государств реализовать экономическую,
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политическую и военную политику в регионе актуали-
зировали вопросы региональной и международной безопас-
ности на Южном Кавказе. Несмотря на разработку в этой
связи различных проектов, ни один из них не оказался в
состоянии решить проблемы, возникшие за последние 20 лет.

Ключевые слова: Южный Кавказ, Федерация России,
геополитика, энергетическая,  Азербайджан, Армения,
Джорджия, террор, безопасность, конфликт.

Klassik geosiyasətdə belə bir şüar var idi: “Kim, Avropaya
nəzarət edirsə, o bütün dünyaya nəzarət edir”. Lakin tarixi inkişaf
nəticəsində dövrün tələblərinin dəyişməsi dövlətlərin xarici
siyasətlərində, xüsusilə geostrategiyalarında dəyişikliklərin baş
verməsi ilə nəticələndi. Bu dəyişikliklər isə özünü daha çox
dövlətlərin xarici siyasət istiqamətlərində, onların məqsədlərində
və bu məqsədlərə nail olmaq üçün istifadə etdikləri üsullarda
göstərmişdir. Klassik geosiyasətdə o dövrün şəraitinə uyğun yaran-
mış bu şüarı indi də bu cür dəyişdirmək olar: “Kim enerji resurs-
larına nəzarət edirsə, o, dünyaya nəzarət edir”. Bir qədər də
genişləndirsək, bu faktorların sırasına əlverişli coğrafi mövqe və
geosiyasi yerləşmə amilini də daxil etmək olar.

Cənubi Qafqaz həmişə dünya adlı orqanizmin həyati
əhəmiyyətə malik olan orqanlarından biri olub və hazırda da bu
əhəmiyyətini qoruyub saxlamaqdadır. Bu region uzun müddət
SSRİ-nin tərkibində xaricdən təcrid olunmuş şəkildə qalmış və
belə desək, planetdə öz rolunu oynamaq imkanın-dan məhrum
edilmişdir.

SSRİ-nin xarici siyasət konsepsiyası kommunizmin impe-
rializm üzərində qələbəsi ideyası üzərində qurulmuşdu. Bu istiqa-
mət isə Qərb ilə konfrontasiyaya gətirib çıxardı. Düzdür, bu qütb-
ləşmənin və SSRİ-nin özünü beynəlxalq aləmdən təcrid etməsinin
tək səbəbi deyildi, amma əsas səbəblərdən biri idi. Sovet İttifaqının
süqutu isə SSRİ-nin bir tərkib hissəsi kimi beynəlxalq aləmdən
təcrid olunmuş, unudulmuş region-lar, xüsusi strateji və geosiyasi
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əhəmiyyət kəsb edən tranzit yolları ətrafında yeni siyasi və
geosiyasi mübarizənin başlanması ilə müşayiət olundu ki, bu
regionlardan biri də Cənubi Qafqaz idi.

Cənubi Qafqaz regionunun geosiyasi mövqeyi həm onun
potensialına, həm də coğrafi mövqeyinə görə çox əhəmiyyətlidir.
Başqa sözlə desək, Cənubi Qafqaz regionu “dünyanın dördyolu”
rolunu oynayır. Cənubi Qafqazın Şimal ilə Cənub, Şərq ilə Qərb
arasında dəhliz rolunda çıxış etməsi bunu söyləməyə əsas verir.
Belə ki, Cənubi Qafqaz iki müxtəlif qitəni – Avropa və Asiyanı,
iki müxtəlif qütbü birləşdirməklə yanaşı, iki müxtəlif sivilizasiyanı
da bir-birinə qovuşduran bir regiondur. 1

Şimaldan baxdıqda köhnə Sovet imperiyasının ərazisi ol-muş
bu region SSRİ-nin süqutundan başlayaraq ar-tıq 20 ildir ki, siyasi,
iqtisadi, hərbi və ideoloji proseslərin, mübari-zənin mərkəzidir.

Cənubdan baxdıqda isə Cənubi Qafqaz müasirləşməsi və
yenidən qurulması hələ də tam mümkün olmayan, dünyanın əksər
güclərinin müdaxilə etdiyi Yaxın Şərqə bitişikdir. Yaxın Şərq
regionunun problemləri isə birbaşa Cənubi Qafqazdakı geosiyasi
vəziyyətə təsir edən amildir. Həmçinin, Cənubi Qafqazdakı pro-
seslər də öz növbəsində Cənub-Şərqi Avropa regionundakı proses-
lərə təsir edir. Buna görə də bəzi tədqiqatçılar haqlı olaraq Cənubi
Qafqazı Avropanın bir hissəsi kimi qeyd edir. Bunu Cənubi
Qafqaz dövlətlərinin əsas götürdükləri siyasi istiqamət də sübut
edir. Lakin bir faktı da nəzərə almaq lazımdır ki, Cənubi Qafqaz
tarixi bağlarla Şərqə bağlıdır. Həmçinin, regionun Şərqlə, xüsusən
də, Yaxın Şərq regionu ilə sıx əlaqələri vardır və bu da Cənubi
Qafqazın Qərb ilə Şərq arasında geosiyasi bir əlaqə kimi rolunu
artırır. Cənubi Qafqaz böyük Yaxın Şərq regionunun müasirləş-
dirilməsi üçün Avropanın işini asanlaşdıracaq yeganə regiondur.

Qafqaz öz coğrafi vəziyyətinə görə əzəldən önəmli strateji
region sayılırdı. Sovet İttifaqının süqutundan sonra onun əhə-
miyyəti daha da artmışdır. Regionun hazırda çox mühüm
vəziyyəti, onun strateji önəmi və çəkisi bir sıra amillərdən asılıdır:



Zaur Əliyev

180

1. Strateji ehtiyatlar - Xəzər hövzəsinin zəngin neft və qaz
sərvətləri bir çoxlarını cəlb edir, Qafqaz isə bu ehtiyatların enerjiyə
ehtiyacı olan (xüsusilə Avropada yerləşən) bazarlara çatdırılması
üçün ən qənaətbəxş və etibarlı dəhlizdir;

2. Regional qeyri-sabitlik - regionda silahlı münaqişələr və
qeyri-sabitlik baş alıb gedir, bunların daha da artması və geniş-
lənməsi ehtimalı vardır;

3. Mütəşəkkil cinayətkarlıq - geniş yayılmış yoxsulluq və
yenicə müstəqil olmuş respublikaların institusional zəifliyi regio-
nun müxtəlif cinayətkar ticarət fəaliyyətləri üçün tranzit dəhlizinə
çevrilməsinə təkan vermişdir.

Bir faktı da qeyd etmək lazımdır ki, Cənubi Qafqaz regionu
ölkələri uzun müddət SSRİ-nin tərkibində olmuş vahidlər kimi öz
dövlətçilik xarakterinə görə də Qərbə öz cənub qardaşlarından
daha yaxındırlar. Həmçinin, SSRİ-nin tərkibində olmaq faktları
regionun bir xüsusiyyətinin də formalaşmasına səbəb olmuşdur.
Belə ki, dini ideologiya, dini ekstremizm bu regionda o qədər də
güclü deyil və bu xarakterinə görə bu region Avropa dəyərlərinə
daha yaxındır. Dünyada demək olar ki, “qlobal problem” olan dini
ekstremizm Cənubi Qafqaz ölkələrinin cənub qonşularında çox
yüksək və təhlükəlidir. Bu problemin həllində isə yenə də Cənubi
Qafqaz Avropa üçün həyati əhəmiyyətə malik bir geosiyasi
məkandır. Həmçinin, Yaxın Şərqdəki dini fanatizmin, dini
ekstremizmin zəifləməsi Cənubi Qafqaz ölkələri üçün də bəzi
hazırki və gələcək problemlərin aradan qaldırılması deməkdir.

Şərq-Qərb əlaqələri kontekstindən baxdıqda Cənubi Qafqaz
yenə də diqqət mərkəzində dayanır. Belə bir fikir də söyləmək olar
ki, Cənubi Qafqaz Aralıq dənizi, Qara dəniz və Xəzər dənizi
regionunda çox böyük geosiyasi əhəmiyyətə malik bir ərazidir.
Aralıq dənizi-Qara dəniz-Xəzər dənizi xəttinin problemləri Cənubi
Qafqaz, Mərkəzi Asiya, Balkan-lar, həmçinin, Cənub-Şərqi
Avropa dövlətlərinin iştirak etdikləri beynəlxalq konfranslarda
dəfələrlə müzakirə edilmişdir.2
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 Cənubi Qafqaz regionunun başqa bir geosiyasi əhəmiyyəti
də qeyd olunmalıdır. SSRİ süquta uğradıqdan sonra Cənubi
Qafqaz müxtəlif siyasi qüvvələrin və dövlətlərin rəqabət mərkə-
zinə çevrildi. SSRİ-nin dağılmasından dərhal sonra Xəzər-Qara
dəniz hövzəsi və Cənubi Qafqazın təhlükəsizlik mühiti dəyişdi, bu
mühitə təsir edən regional və beynəlxalq aktorlararası münasibətlər
kəskinləşməyə başladı. Bölgənin böyük ölkələri (Rusiya, Türkiyə,
İran), regiondan kənar aparıcı dövlətlər (ABŞ, Çin və s.), regionun
kiçik ölkələri (Ukrayna, Azərbaycan, Gürcüstan, Orta Asiya
ölkələri, Ermənistan və s.), transmilli geosiyasi, hərbi geostrateji
və geoiqtisadi aktorlar (BMT, ATƏT, Avropa Birliyi, NATO,
MDB, İƏT, TDB, nəhəng neft-qaz, nəqliyyat, rabitə şirkətləri və
s.) arasında maraq dairələrinə uyğun yeni münasibətlər
formalaşmağa başladı.3

H.Makinderin konsepsiyasına görə, Avrasiya materiki dün-
yanın mərkəzində yerləşir, Avrasiyanın mərkəzində isə «dünyanın
ürəyi» və yaxud «Xeartlant» durur. Makinderin «Xeartlant» kon-
sepsiyasına Şərqi və Mərkəzi Avropadan Qərbi Sibirə, Şimal Buz-
lu Okeandan Fars körfəzinə qədər ərazilər daxildir. Makinderə
görə «dünyanın ürəyinə hakim olan dünya adasına sahib olur
(Avrasiya), dünya adasına sahib olan isə bütün dünyaya sahib
olur»4

Məhz bu Azərbaycan uğrunda gedən geosiyasi mübarizənin
konturlarını cızmağa imkan verir.

Regionun dünya dövlətlərinin maraq dairəsində olması
fikrimizjə aşağıdakı amillərlə bağlıdır:

- Regionun coğrafi mövqeyi;
- Regionun hərbi-siyasi əhəmiyyəti;
- Regionun geoiqtisadi  əhəmiyyəti;
- Regionun karbohidrogen ehtiyatları.
Məlum olduğu kimi, XIX əsrin əvvəllərindən etibarən Rusiya

Xəzərin həm qərbində həm də şərqində dominat geosiyasi qüvvəyə
çevrilmiş, İngiltərə və Fransa arxa plana keçmişdi. Böyük
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dövlətlər Bakı neftinin, Heroditin təbirinjə «iblis qoxusu»na
yığışmağa tələsirdilər. Bu dövrdə neftlə bağlı yeni bir aforizm də
yaranmışdı. «Kim cahanın petrol mənbələrinə malik olursa, mütləq
zəfər onundur».5

Bununla yanaşı, SSRİ-nin süqutundan sonra Xəzər dənizinin
bölgüsü ilə bağlı əsaslı dəyişikliklər baş verdi. Müstəqil Azərbay-
canın meydana çıxması, həmçinin Qazaxıstan və Türkmənistanın
da müstəqillik əldə etməsi Rusiyanı beş Xəzərsahili dövlətdən
birinə çevirdi. Geosiyasi vəziyyətin belə dəyişməsi ABŞ-ı da bu
istiqamətdə öz geosiyasi xəttini yenidən işləməyə vadar etdi. ABŞ
bu regionu öz həyati vacib maraqları zonasına daxil etmişdir.
Məhz bununla əlaqədar, gürcü müəlliflərindən biri yazırdı ki,
ABŞ-ın bu regionda hər hansı formada mövcudluğu isə Rusiyanın
iqtisadi maraqlarına ziddir.6

Problemlə bağlı müasir tədqiqatları bir neçə qrupa bölmək
olar ki, bunlara Qərb dövlətləri (Avropa və ABŞ) və Rusiyanın
münasibəti daxildir.

Xəzər nefti ABŞ-ın İran körfəzi ölkələri və Rusiyaya mün-
asibətdə manevr sahəsini genişləndirir, Cənubi Qafqaz, xüsusilə də
Azərbaycanda “neft diplomatiyası” vasitəsilə möhkəmlənərək,
ABŞ Rusiya və İrana təzyiq göstərmək imkanı əldə edir.

P.Qobl Qafqaz regionunda Azərbaycanın əhəmiyyətini
xüsusi qeyd edərək göstərirdi: “Azərbaycan heç də Qərblə Orta
Asiya arasında körpü deyil, həm də xammalla zəngin Şərqlə
Rusiya arasında bir səddir.”7

Baş vermiş dəyişikliklərə baxmayaraq Rusiya yenə də
Qafqaza özünün ənənəvi geostrateji nüfuz dairəsi kimi baxır.
Rusiya 1992-1999-cu illərdə postsovet məkanında, əsasən də
Qafqazda özünün itirilmiş nüfuzunu bərpa etməyə cəhd edirdi.

Son zamanlar SSRİ-nin varisləri olan dövlətlərə qarşı Rusiya
da yeni münasibət formalaşmağa başlayır ki, bu istiqamətdə başqa
meyllər özünü göstərməyə başlayır. Fransa alimlərindən Paskal
Yoko və Fransua Tual yazırlar: «...hazırda Rusiyanın yeni
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rəhbərliyi Qafqaz, Mərkəzi Asiya hətta Balkanlar  istiqamətində
xarici siyasət strategiyasında yenidən formalaşma prosesini həyata
keçirir».8

 Bu  mənada ABŞ dəqiq anlam verdi ki, onlar Rusiyanın
bütün postsovet məkanında mövcud olmuş böyüklünün bərpa
olunmasına imkan verməyəcəklər. Hələ 1997-ci ildə Amerika
analitikləri qeyd edirdilər ki, «əgər Xəzərətrafı ölkələrin Rusiyanı
qurbanına çevrilmək təhlükəsi yaranarsa, buna ABŞ-ın reaksiyası
olduğca kəskin olacaqdır…»9

Tarixdən də bildiyimiz kimi Rusiyanın bir dünya gücü
olmağa başladığı illərdən bu yana xarici siyasətində Cənubi Qaf-
qazın önəmi mövcud olmuşdur. Bunun əsas səbəbi isə Rusiyanın
“isti dənizlərə” birbaşa çıxışı mövcud deyil. Belə ki, Rusiyanın isti
dənizlərə çıxışı əsas olaraq üç ana istiqamətdədir. Bunlardan
birincisi, Balkanlar yolu ilə İstanbul və boğazları əldə tutmaqla
Egey və Aralıq dənizlərinə hakim olmaqdır. İkinci olaraq, Qafqaz
bölgəsini ələ keçirməklə və keçid bölgəsi kimi istifadə etməklə
Şərqi Anadolunu ələ keçirməklə Aralıq dənizinə enmə imkanını
əldə etmək. Üçüncü olaraq isə yenə Qafqaz bölgəsini ələ
keçirməklə İran üzərindən Hind okeanına çıxış imkanının əldə
etməkdir. Cənubi Qafqaz Rusiya üçün həm Avropa ilə Orta Asiya
arasında bir körpü, həm də Qara dəniz və Xəzər dənizinə çıxışa
malik olmaqla vacib geosiyasi regiondur. Bundan başqa Cənubi
Qafqazın Rusiya üçün iki fərqli xüsusiyyəti də vardır. Biri, Asiya-
dakı rəqibləri olan Türkiyə və İranla qovuşma nöqtəsi olması,
digəri isə Qafqazın Orta Asiyanın qapısı rolunu oynamasıdır.

Bir çox tədqiqatçılar Rusiyanın bölgədəki mövqeyini və
maraqlarını İran və Ermənistan ilə eyni blokda təsnif edərək, onları
bölgənin əsas hərbi-geostrateji qruplaşmalarından birincisinə,
ABŞ, Avropa Birliyi, NATO və onların bölgədəki tərəfdaşı kimi
təqdim edilən Türkiyə, Azərbaycan, Gürcüstan və Ukraynanı isə
ikinci hərbi-geostrateji qrupa aid edirlər.
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Azərbaycan Rusiya ilə münasibətlərdə balansı qorumağa
çalışır. Hərçənd ki, hər iki dövlət arasında bir neçə məsələlərdə
fikir ayrılığı mövcuddur, Azərbaycanın ehtiyatlı xarici siyasəti bu
münasibətlərin gərginləşməsinə imkan yaratmır. Rusiyanın Dağlıq
Qarabağda erməni separatçılarına hərtərəfli dəstək verməsi təbii
olaraq Azərbaycan tərəfindən yaxşı qarşılana bilməz, hətta müstə-
qilliyin ilk illərində Rusiyanın erməni separatçılarına hərtərəfli
yardımı iki ölkə arasında münasibətlərin gərginləşməsinə gətirib
çıxarmışdı. Azərbaycanın qərbmeyilli siyasəti, Rusiyanın enerji
siyasətinə qarşı yönəlmiş regional layihələrdə iştirak etməsi, hərbi
mütəxəssislərin MDB-yə alternativ olaraq qiymətləndirdikləri
GUAM təşkilatını təsis edən dövlətlərdən biri olması Rusiyanın
Dağlıq Qarabağ münaqişəsində tutduğu mövqedən asılıdır. Rusiya
Azərbaycana qarşı əsasən Qarabağ kartından təzyiq vasitəsi kimi
istifadə etmişdir. Bundan başqa talış və ləzgi məsələləri də
Rusiyanın zamanla əl atdığı vasitələrdəndir. Gürcüstandan fərqli
olaraq Azərbaycan bu təzyiq vasitələrinin qurbanına çevrilmə-
mişdir. Belə ki, nə Rusiya təyyarələri, nə də dəniz qüvvələri
Azərbaycanı heç bir formada təhdid etməmişdir.

Azərbaycanın regional təhlükəsizlik məsələsinə yanaşması
birmənalıdır: Qafqaz regionunun müxtəlif güc blokları arasında
bölünməsinin qarşısını almaq. Azərbaycan bu mövqeyini 1993-cü
ildən başlayaraq həyata keçirmiş, bölgə ölkələrinin ərazisində
xarici qoşunların və hərbi bazaların yerləşdirilməsinin, Qafqazın
militaristləşdirilməsinin əleyhinə çıxış etmiş və öz mövqeyini
1999-cu ildə ATƏT-in İstanbul sammitində bəyan etmişdir.
Tədbirdə iştirak edən ümummilli lider Heydər Əliyev regionda
Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq paktının yaradılması təşəbbüsü ilə
çıxış etmişdi. Bu təşəbbüsə görə, Təhlükəsizlik paktını Azər-
baycan, Türkiyə, Gürcüstan, Ermənistan, Rusiya və ABŞ imzala-
malı idi. Azərbaycanın bu təklifi Rusiya, Ermənistan və İranda
müəyyən qədər narazılıqla qarşılandı. Regiondan kənar dövlət olan
ABŞ-ın bölgədəki proseslərə müdaxiləsini yolverilməz hesab edən
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Rusiya və regional təhlükəsizlik sisteminin formalaşdırılmasından
kənarda qalan İran bu təşəbbüsü birmənalı şəkildə qəbul etmədi.11

Azərbaycanın regional təhlükəsizliyə dair daha bir təşəbbüsü
isə 2002-ci ildə diqqət mərkəzinə gəldi. Həmin ilin aprelində
Türkiyənin Trabzon şəhərində Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan
arasında “Trabzon razılaşması” imzalandı. Regionun enerji təhlü-
kəsizliyi və müstəqilliyini təmin etmək üçün üç ölkənin daxili işlər
nazirlərinin imzaladığı bu sənəd terrorizm və aqressiv seperatizmə
qarşı mübarizədən tutmuş, çirkli pulların yuyulması və neft-qaz
borularının birgə mühafizəsinədək kifayət qədər geniş sahəni əhatə
edirdi. Bu saziş həm də regionun üç dövlətinin strateji tərəfdaş-
lığını rəsmiləşdirən sənəd hesab olunur. Bundan əvvəl 1996-cı ildə
Azərbaycan və Gürcüstan arasında “Trabzon razılaşması”na oxşar
“Tbilisi bəyannaməsi” adlanan sənəd imzalanmış və bu sənəd
bütün region ölkələrinin daxil olması üçün açıq elan edilmişdir.
Lakin regionun heç də bütün dövlətləri, xüsusilə Rusiya və İran
Azərbaycanın təklif etdiyi bu təhlükəsizlik mexanizmini qəbul
etmədi.12

  Qafqazın geosiyasi vəziyyəti, tarixi, milli və etnik tərkibi,
həmçinin sovet mirası və digər səbəblər üzündən ona çox önəmli
bir region kimi baxılır. Sovet İttifaqının dağılmasından sonra isə
bu region böhran şəraitində yaşayır. Təhlükəsizlik regiona qonşu
ölkələrin və böyük dövlətlərin əsas qayğısı olub və olmaqda
davam edir. Buna nəzərən regionun təhlükəsizliyində maraqlı olan
tərəflər bir sıra təhlükəsizlik modellərini irəli sürüblər:

Qafqaz modeli: Cənubi Qafqazın üç ölkəsi arasında
təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq;

Bir tərəfdən üç Cənubi Qafqaz ölkəsi, digər tərəfdən isə
Türkiyə və Rusiya arasında regional əməkdaşlıq çərçivəsi kimi
Türkiyənin təklif etdiyi “3+2 sxemi”;

Azərbaycanın təklifi olan “3+3+2 planı”: üç Cənubi Qafqaz
ölkəsi, qonşu dövlətlər (Rusiya, İran və Türkiyə), Avropa və ABŞ
arasında əməkdaşlıq;



Zaur Əliyev

186

Rəsmi Moskva Cənubi Qafqazdakı prosesləri tarixi rəqibləri
olan İran və Türkiyə, həmçinin yeni rəqibləri olan ABŞ və Aİ-nin
iştirakı olmadan həll etmək iddiasında olduğundan regional
problemləri “3+1” (3 Cənubi Qafqaz ölkəsi + Rusiya) formulu
əsasında həll etməyə çalışır. “Qafqaz dördlüyü” adlandırılan bu
format daxilində indiyədək prezidentlər, təhlükəsizlik şurası
sədrləri, dini liderlər səviyyəsində müxtəlif görüşlər keçirilmişdir.
Bu birlik hələ ki, yalnız məsləhətləşmələr formasında davam edir.

Artıq Rusiya (İran, Ermənistan) – ABŞ (Azərbaycan,
Türkiyə, Gürcüstan) bloklaşması da proqnozlaşdırılır. Son illər
Ukraynanın regiondakı proseslərə fəal müdaxilə etməsi isə Rusiya-
İran-Ermənistan blokuna qarşı Qərbin dəstək verdiyi Türkiyə-
Ukrayna-Azərbaycan-Gürcüstan blokunun formalaşmasını şərtlən-
dirir.

 Regional təhlükəsizlik mexanizminin tələbləri barədə re-
gionda ümumi fikrin olmaması Ermənistan və Azərbaycan ara-
sında Dağlıq Qarabağ ətrafında davam edən münaqişədə ən aşkar
şəkildə özünü büruzə verir. Buna görə təhlükəsizlik və təhlükə
mənbələri kimi anlamlar barədə ortaq regional anlayışın təşviqi
üzərində ciddi iş aparılmalıdır. Bu cür ortaq anlayış regionun üç
ölkəsi, həmçinin digər regional və regiondankənar nüfuzlu qüv-
vələrin birgə səyləri nəticəsində tədricən yarana bilər. Regionda
davam edən çətinlikləri və münaqişələri nəzərə alsaq, regional
təhlükəsizlik çərçivəsinin (“regional təhlükəsizlik icması”nın) re-
gionun üç ölkəsi tərəfindən yaradılması inandırıcı deyildir.  Lakin
Xəzər-Qara dəniz hövzəsi və Cənubi Qafqazın regional təhlü-
kəsizlik mühitinə bilavasitə və ciddi təsir göstərən digər amillər də
mövcuddur. Bu amillər öz milli təhlükəsizliyini təmin etmək
məqsədilə həm NATO və Qərblə, həm də Rusiya və Kollektiv
Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı (KTMT) ilə müəyyən məsafə
saxlayan, yuxarıda adıçəkilən bütün “təsir qüvvələri” ilə tərəf-
daşlıq və əməkdaşlıq meyli nümayiş etdirən Azərbaycan, bölgədə
Rusiyaya, dünya erməni diasporuna söykənərək Cənubi Qafqazda
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açıq işğalçılıq siyasəti yürüdən Ermənistan və son zamanlar
birmənalı şəkildə üzünü Rusiyadan Qərbə və NATO-ya çevirmiş
Gürcüstanla bağlıdır. Cənubi Qafqazın və Xəzər-Qara dəniz
hövzəsinin təhlükəsizlik mühitinin növbəti həlledici amili yuxarıda
adı keçən təsir dairələri və hərbi-geostrateji blokların bir-biri ilə
münasibətləri, ilk növbədə isə ABŞ-Rusiya, NATO-KTMT
münasibətlərinin xarakteri ilə bağlıdır. Bu müstəvidə tərəflərin
ortaya qoyduğu açıq və gizli hərbi-geostrateji maraqlarla yanaşı,
həmin bloklarla birbaşa və açıq formada bağlı  olan müəyyən
ölkələrin yürütdüyü siyasət də həlledici rol oynayır. Bölgədə hər
hansı bir ölkənin yürütdüyü istənilən hərbi-strateji siyasət,
təhlükəsizliklə bağlı atdığı addım, yaxud nümayiş etdirdiyi
geosiyasi mövqe dərhal qarşı tərəfin ciddi reaksiyasını doğurur.
Digər tərəfdən Xəzər dənizində mövcud olan neft Azərbaycanın
Rusiya üçün nə qədər əhəmiyyətli olduğunu sübut etməkdədir.
Bildiyimiz kimi, Rusiya dünya neft məhsullarının 40% nə sahibdir
və dünya ölkələrini özündən asılı vəziyyətdə saxlamaq istəmək-
dədir. Sovetlər Birliyinin dağılmasından sonra Azərbaycan xarici
siyasətində dönüş nöqtəsi olaraq Qərb dövlətləri ilə birlikdə “Əsrin
müqaviləsini” imzalamışdır. Bu müqavilənin imzalanmaması üçün
Rusiya Azərbaycan təsir etmiş ancaq heç bir nəticə əldə
etməmişdir. Rusiyanın əsas məqsədi isə Azərbaycan neftinin Qərb
bazarına daşıyacaq olan boru xətlərinin Rusiya üzərindən
keçməsidir. Rusiya imperiya iddialarından əl çəkməsə də, artıq
inkarolunmaz reallıqdır ki, Sovet Ittifaqı daüılandan sonra əvvəlki
geosiyasi mövqeyini itirmişdir. Artıq  Rusiya Federasiyası əvvəlki
kimi Baltik dənizində və Qara dənizdə, cənubi Qafqazda və Mər-
kəzi Asiyada hegemonluq edə bilmir. Akademik Ramiz Mehdiyev
Xəzər hövzəsinin ümumən və Avrasiyanın ən iri regional dövləti
olan Rusiya Federasiyasının energitika siyasətini təhlil edərkən üç
başlıca yanaşmaya əsaslanmağı təklif edir:

Postimepiya yanaşma (1992-1995-ci illər). Burada əsas
xüsusiyyətlərə Rusiya Federasiyasının regionda nüfuzunu qoruyub
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saxlamaq məqsədilə Xəzəryanı dövlətlərin öz karbohidrogen
ehtiyatlarının işlənməsinə başlanmasına yol verməmək; regional
problemlərin həllində gün metdolarına əsaslanmaq aid edilir.

Prqamatik yanaşma (1995-1997-ci illər). Bu yanaşma  güc
metodlarından imtina edilməsi, mübahisəli hüquqi məsələlərdə
qonşu dövlətlərlə mövqelərin yaxınlaşdırılması, Xəzərdəki yataq-
ların işlədilməsini ləngitmək cəhdlərinin dayandırılması ilə səciy-
yələnir. Bu dövrdə Rusiya Federasiyasının xarici siyasətinin məq-
sədi Xəzərin karbohidrogen məhsullarının dünya bazarına nəqli
yollarını inhisara almaq, onların mümkün qədər ancaq Rusiya
Federasiyası ərazisindən keçməsinə nail olmaq idiş Bu dövr
Rusiya Federasiyasının neft şirkətlətirinin Xəzərdəki layihələrində
iştirakının genişlənməsi dövrü kimi qiymətləndirilir.

İnterqasiya yanaşması: Rusiya Federasiyasına V.Putinin hak-
miyyətə gəlməsindən sonra Rusiya Federasiyası xarici siyasətinin
mahiyyətini əks etdirir.  İqtisadi cəhətdən daha məqsədəuyğun
marşurutların xeyrinə Xəzər neftinin nəqli yollarının inhisara alın-
ması cəhdindən imtina olunmasını, Xəzər dənizinin milli sektor-
lara bölünməsinin faktiki olaraq qəbul edilməsini nəzərdə tutur.
Rusiya Federasiyasının bu sahədə dövlət siyasətinin əsas istiqa-
mətlərinin müəyyənləşdirilməsindı şirkətlərin mənafeyi üstünlük
təşkil etməyə başlayıt. Onların regionda iştirakı nəzərəçarpacaq
dərəcədə güclənmişdir.

1993-cü ildə Gürcüstan öz ərazisində Rusiyaya məxsus dörd
hərbi bazanın yaradılmasına icazə vermişdi. Bunun qarşılığında isə
Rusiya Abxaziya və Cənubi Osetiya seperatçı qüvvələri ilə
mübarizədə Tbilisini müdafiə etməli idi. Cənubi Osetiya və Abxa-
ziya üzərində nəzarətin bərpa olunmasında göstərilən kömək 1993-
cü ildə Gürcüstanın MDB və Kollektiv Təhlükəsizlik Müqavi-
ləsinə üzv olmasının əsas səbəbi hesab olunur. Lakin 1999-cu ildə
Gürcüstan Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsini tərk etdi və
Rusiyanın hərbi bazalarının çıxarılması üçün tələbləri artırdı.
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1999-cu ildə ATƏT-in İstanbul sammitində Rusiya və Gür-
cüstan arasında 2001-ci ilin ortalarınadək Rusiya hərbi bazalarının
Vaziani və Qudautada fəaliyyətinin dayandırılması barədə razılıq
əldə edildi. 2000-ci ildə digər iki hərbi bazanın fəaliyyəti barədə
danışıqlar başlandı. Vaziani və Qudautada hərbi bazaların
fəaliyyəti dayandırıldı. Qalan iki hərbi baza isə Axalkalaki və
Batumidə yerləşirdi. Rusiya on bir il müddət istədi. 2005-ci ildə
razılıq əldə olundu. Bu razılıq 2008-ci ilədək bazaların fəaliy-
yətinin dayandırılmasını və həmin vaxta qədər onların fəaliyyət
istiqamətlərini nəzərdə tuturdu. Rusiya qoşunlarının çıxarılması
prosesi Rusiya-Gürcüstan münasibətlərinin kəskinləşməsi ilə
müşayiət olunurdu. Rusiya öz qoşunlarının çıxarılması prosesini
vaxtından əvvəl- 2007-ci il noyabrın 15-dək başa çatdırdı. Bundan
sonra Gürcüstan ərazisində yalnız Cənubi Osetiya və Abxaziyada
sülhməramlı qüvvələrin tərkibində rus hərbi hissələri qaldı.

Gürcüstanın qərbpərəst siyasətinin qarşısını almaq üçün
Rusiya hər vasitəyə əl atır. Bu vasitələrdən biri olaraq, 1999-cu ilin
qışında Rusiya heç bir səbəb göstərmədən Gürcüstana verilən qazı
kəsmiş, 2001-ci ildə Gürcüstana qarşı birtərəfli viza rejimi tətbiq
etməyə başlamışdır. 2002-2003-cü illərdə Gürcüstana nəql edilən
qaz kəmərində baş verən partlayış Gürcüstan tərəfindən sabotaj
kimi dəyərləndirilmiş və Rusiyanın maraqlarına xidmət edildiyi
vurğulanmışdır. 2005-ci ildə Rusiyanın Gazprom şirkəti Gürcüs-
tana satdığı qazın qiymətini 63 dollardan 110 dollara qaldırmış və
ölkəni maliyyə cəhətdən çətin vəziyyətə salmışdır.

Gürcüstan tərəfinin iddialarına görə 2002-ci ildə Rusiya
qırıcı təyyarələri Gürcüstan ərazilərini bombalamışdır. 2007-ci ildə
Qara dənizdə Rusiyanın hərbi dəniz qüvvələri hərbi təlimlər
keçirərək Gürcüstana göz dağı göstərməkdən çəkinməmişdir.
2008-ci ildə Gürcüstana məxsus pilotsuz kəşfiyyatçı təyyarənin
Abxaziya ərazisində vurulması gərginliyi daha da artıraraq qar-
şılıqlı ittihamları intensivləşdirmiş, hərbi toqquşma ehtimalını
artırmışdı.
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Cənubi Osetiya və Abxaziya məsələləri Gürcüstanın milli
təhlükəsizliyinin əsas problemi olaraq qalmaqdadır. Gürcüstandan
ayrılmaq üçün mübarizə aparan Cənubi Osetiya və Abxaziya
üsyançı qüvvələri ilə Tbilisi hərbi qüvvələri arasındakı geniş-
miqyaslı hərbi münaqişə 1990-cı illərdə sülhməramlı strukturların
yaradılması və atəşkəs haqqında sazişlə başa çatdı. Bu məsələdə
rusiyalı diplomat və hərbçilər fəal iştirak etmişdilər. 1992-ci ilin
yayında Rusiya ilə Gürcüstan arasında Cənubi Osetiya münaqi-
şəsinin nizamlanmasına dair Daqomys sazişi imzalandı. Bu saziş
Gürcüstan, Cənubi Osetiya, Rusiya və Şimali Osetiyanın iştirakı
ilə xüsusi orqanın- Birgə Nəzarət Komissiyasının yaradılmasını
nəzərdə tuturdu. Öz müstəqilliyini bəyan edən əks qüvvələrin
məhv edilməsi üçün Qarşılıqlı Sülhməramlı Qüvvələrin yaradıl-
ması haqqında təklif irəli sürüldü. Bu qüvvələrin tərkibinə hər biri
50 nəfərdən ibarət olmaqla rus, gürcü və osetin hərbi hissələri
daxil edildi. Tərəflər arasındakı razılığa əsasən Rusiya silahlı qüv-
vələrinin nümayəndəsi sülhməramlı qüvvələrə rəhbərlik etməyə
başladı. Sxinvaliyə isə ATƏT-in müşahidə missiyası göndərildi.
1993-cü ildə Abxaziyada atəşkəs əldə ediləndən sonra MDB
Tbilisinin razılığı ilə bu qondarma qurumun Kollektiv Sülhmə-
ramlı Qüvvələrin təhlükəsizlik zonasına daxil edilməsi haqqında
qərar qəbul etdi. Reallıqda isə burada yalnız Rusiya hərbi
qüvvələri iştirak edirdi. Abxaziyada həmçinin BMT müşahidəçi
missiyası da yerləşdirildi. Qeyd edilməlidir ki, beynəlxalq
təşkilatlar, o cümlədən BMT münaqişələrin həllinin və Rusiya
sülhməramlılarının statusunun bu qaydada müəyyənləşdirilməsinin
hüquqiliyini qəbul etmişdir.

 Gürcüstan tərəfi mütəmadi olaraq Rusiya sülhməramlılarını
seperatçılara dəstək verməkdə təqsirləndirirdi. Lakin hər dəfə
onların xidmət müddətinin uzadılması haqqında məsələ gündəmə
gəldikdə Gürcüstan mandatın uzadılması ilə razılaşırdı. Nə BMT,
nə də ATƏT ərazidəki sülhməramlı qüvvələrinin geri çağrılmasına
hazırlıq barədə məlumat verməmişdilər. Bundan əlavə, Abxaziya
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və Cənubi Osetiya liderləri də mövcud sülhməramlı rejimin dəyiş-
dirilməsinə razılıq verməmişdilər. Başqaları ilə əvəz olunmadan
Rusiya sülhməramlılarının fəaliyyətinin dayandırılması münaqişə-
nin alovlanmasına gətirib çıxara bilərdi.

Abxaziya və Cənubi Osetiya ətrafında gərginliyin artması
Prezident M. Şaakaşvilinin rəhbərliyinin elan olunması, Gürcüs-
tanın ərazi bütövlüyünün bərpası və hərbi sahədə aktiv siyasi
kursun həyata keçirilməsinə təsadüf edir. 2004-cü ildə gürcü
qoşunları Sxinvali ətrafında strateji yüksəkliklərdə nəzarəti bərpa
etməyə çalışsa da, ziyana uğradığı üçün geri çəkilməyə məcbur
oldu. 2006-cı ildə gürcü hərbi qüvvələri Abxaziyanın iddia etdiyi
Kodori dərəsinin ucqar ərazilərinə yeridildi. Həmin il Gürcüstan
Cənubi Osetiya üzərində nəzarəti təmin etmək üçün daha bir cəhd
etdi. Sxinvali ətrafındakı strateji yüksəkliklərin tutulması və
Cənubi Osetiya ilə Rusiyanı birləşdirən Roki tunelində hərəkətin
məhdudlaşdırılması əməliyyatları planlaşdırılsa da, bu əməliyyat-
lar uğursuzluğa düçar oldu.

Gürcüstanla bağlı qeyd etmək lazımdır ki,  8 avqust 2008-ci
ildə gürcü qoşunları öz  ərazi bütövlüyünü bərpa etmək üçün
separatçı Cənubi Osetiyanın paytaxtı Sxinvali  şəhərinə hücum
etdi. Qısa müddət ərzində Sxinvali şəhərini ələ keçirən gürcü
ordusu tezliklə kapitulasiya haqqında müqavilənin imzalanacağına
ümid etdiyi vaxt Rusiya tərəfi Gürcüstanı işğalçılıqda günahlan
Müharibədən sonra regionda yeni güc balansının formalaşması
Rus-Gürcü müharibəsi regiondakı güc balansının bir daha
Rusiyanın tərəfində olduğunu göstərdi. Müharibənin başladığı
ərəfədə Rusiyanın Gürcüstana ordu göndərməsinə etiraz bildirən
ABŞ və Avropa Birliyi nəticədə bu ölkəyə qarşı konkret addımlar
atmaqdan çəkindilər. İstər ABŞ, istərsə də Avropa İttifaqının
yalnız atəşkəsin  imzalanmasına nail olmağa gücü çatdı.

Hətta Avropa İttifaqının tədqiqat komissiyası son nəticədə
müharibənin başlanmasında Gürcüstan tərəfinin günahkar oldu-
ğunu bildirdi. Müharibədən əvvəl Gürcüstanda ümumi ab-hava
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istənilən halda ABŞ-ın onlara kömək edəcəyindən ibarət idi. Onlar
hesabedirdilər ki, biz ABŞ-ın regionda demokratiya proyektiyik və
bütün hallarda ABŞ öz proyektinin məhv edilməsinə razı
olmayacaq, əks təqdirdə bu ABŞ-ın məğlubiyyəti sayılacaq. Hətta
müharibənin nəticələri əsasında ABŞ-ın dəstəyi ilə hakimiyyətə
gələn Mixail Saakaşvili öz vəzifəsindən kənarlaşdırıla, hətta
hakimiyyətə Rusiya tərəfdarı bir qrup da gətirilə bilərdi. Doğrudur,
müharibə Gürcüstanın məğlubiyyəti ilə nəticələnsə də, Saakaşvili
rejimi dəyişdirilmədi və beləliklə də, ölkədə ABŞ-ın dəstəklədiyi
hakimiyyət və onun əsaslandığı dəyərlər qaldı.

Bütün bu proseslər onu göstərdi ki, Cənubi Qafqazda 90-cı
illərdə formalaşmış güc balansı hələ də öz aktuallığını saxla-
maqdadır. Bu balansa əsasən bölgə Rusiyanın maraq dairəsində
olmaqla yanaşı, qərbin də bu bölgədə enerji maraqları mövcuddur
və Rusiya bu maraqları qəbul edir və hörmətlə yanaşır. Hətta
müharibə dövründə Rusiya silahlı qüvvələri Avropanı enerji
resursları ilə təmin edən infrastrukturlara zərər verməməklə
göstərməyə çalışırdı ki, mən sizin regiondakı maraqlarınızı qəbul
edir və onlara ziyan vurmaq niyyətində deyiləm. Buna görə də, siz
də mənim maraqlarıma hörmətlə yanaşın.14

Bununla belə,  Rusiya Federasiyası bu ərazilərdə itirdiyi
mövqelərini bərpa etmək üçün ənənəvi siyasətini də inadla davam
etdirir. Bu da, zorakılıq siyasətinə üstünlük verən Rusiyada
imperiya şüurunun tarixən hakim mövqedə olması ilə bağlıdır. Bu
konteksdə Rusiyanın keçmiş xarici işlər naziri A.Kozırevin
yazdıqları maraq doğurur. O yazmışdır: «Rusiyada imperiya şüuru
ilə yanaşı siyasi avantürizm hökm sürür»15

Bu istiqamətdə Rusiya əsas istinadı Ermənistana
edir.Yaranmış vəziyyətdə ortaya belə bir sual çıxır, Rusiyanın
yardımı ilə Ermənistan Respublikası kimə qarşı silahlanır? Nə
təbii, nə də insan ehtiyatlarına malik olmayan Ermənistan bu
regionda   başqasının iradəsini yerinə yetirmək rolu oynayır. İndi
Rusiya Ermənistana 50-ci illərdə Amerikanın İsrailə baxdığı kimi
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baxır. Təsadüfü deyil ki, ABŞ-dakı erməni lobbisi Ermənistanı
«Qafqazın İsraili» adlandırırdılar və hələ ki o, özünün
sifarişçilərinin iradəsini yerinə yetirir, Ermənistan yaşıyır, bəs
sonra?

Ermənistanın ikinci vasitəsi – bu ümumi dövlət, ümummilli
terrorizimdir. İndi erməni terrorçuları dünyanın bütün terror
mərkəzlərində təlim keçirlər.

Erməni terrorizmi – bu siyasi məqsədə nail olmaq üçün
dövlət separatizmidir. Bu öz əksini Qarabağdan başlayaraq Abxa-
ziyada, Cənubi Osetiyada, Çeçenistanda, Serbiyada, Kosovada,
Makedoniya və b. yerlərdə tanırdı.

Hamıya məlumdur ki, müasir beynəlxalq terrorizmin
mənbəyi hara aparır, onlardan biri də Ermənistandır. Amma Qərb
onu terrorçu dövlətlər siyahısına daxil etməkdə müqavimət
göstərirlər. Ermənistan parlamentində spikerin və baş nazirin
güllələnməsi və qatillərin cəzasiz qalması, erməni terrorçularının
türk vətəndaşlarına və azırbaycanlılara qarşı törətdikləri vəhşilik-
lərin cəzasiz qalması Rusiya, Avropa və ABŞ-da terrorizmin ayaq
açması səbəblərindən biridir. Bəlkə indi Qərbdə və əsasən də
ABŞ-da bir çox senatorlar Dağlaq Qarabağda terror-separatist
recimini müdafiə etməkdənsə nəhayət ki, başa düşələr ki,
Azərbaycan torpaqlarını kim işğal etmişdir.

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, Rusiya və Amerika firmaları
arasında əsas mübahisə neftin nəqli yolu uğrunda gedir. Söhbət
geniş həcmdən və Rusiyanın Xəzər sahilində nəzarətindən gedir.
Söhbət müxtəlif formalarda, müxtəlif rəqabətdən və əldə ediləcək
gəlirdən gedir. Bu isə ona göstərir ki, Azərbaycan Rusiya və ABŞ-
ın rəqabət meydanına çevrilir.

ABŞ Xəzər neftinin Qərbə nəqli yolu kimi Ceyhanın tərəf-
darıdır, Rusiya Novorossiyski yolu şimal istiqamətinin tərəfdarıdır.
Burada Rusiya və Amerikanın iqtisadi və siyasi maraqları tam
aydındır.
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Rusiya buradada xristiyan dövləti kimi əsas istinadı Ermə-
nistana edir. Rusiyalı politoloq alim A.İ. Utkin yazır ki, «dünya
müharibəsi olmasın deyə, mütləq Vladivostokdan San-Fransis-
koyadək xristiyanlar birləşməlidirlər».16

Onun suverenliyini kim pozmaq isətyir? Rusiya və
Ermənistanın hərbi əməkdaşlıq haqqında razılaşması və bu ölkəyə
1997-1998-ci illərdə bir milyard dollardan çox müasir silah
verilməsi Cənubi Qafqazda sülhə xidmət etmir. Rusiyanın bu
yardımını faktiki olaraq dövlətin yüksək vəzifəli şəxsləri o,
cümlədən keçmiş prezident B. Yeltsin, keçmiş baş nazir
B.Çernomırdin, keçmiş müdafiə naziri İ.Rodionov, Dövlət Duması
müdafiə komisiyasının sədri general Roxlin və b. təsdiq etdilər.
Rusiyanın rəhbərliyi ilə Rusiya, Azərbaycan və Ermənistandan
ibarət üçtərəfli komissiya yaradıldı ki, həmin silahlar Rusiyaya
qaytarılsın. Nəticəsi necə oldu? Rusiya sadəcə olaraq bu birgə
qərarı kənar etdi. Və bundan sonra qarşılıqlı inam haqda nə
danışmaq olar? Az sonra ATƏT-in İstanbul sammitinin qərarına
müvafiq olaraq Rusiya Gürcüstandan – Axalkələkidən çıxardığı
hərbi bazaları Ermənistan ərazisində yerləşdirməyə başladı.

Rusiya siyasi rəhbərləri bildirdilər ki, bu Ermənistandakı rus
bazalarının yeniləşdirilməsidir. Bu aydındır. Bəs köhnə silahları
neyləməli? Rusiya Ermənistanda möhkəmlənməklə özünün burada
nüfuzunu saxlamağa cəhd edir. Qafqazda öz nüfuzunu saxlamaq
məqsədilə Rusiya burada məlum münaqişəni törətdi. Rusiya
Ermənistanla yaxşı münasibətlərdə olmaqla və Azərbaycanın işğal
edilmiş Dağlıq Qarabağ vilayəti ilə birbaşa əlaqələr qurub
Azərbaycana təzyiq göstərmək istəyir. Rusiya münaqişənin həllinə
dair ATƏT Minsk qrupunda iştirak etməklə bərabər Ermənistana
bir milyard dollar həcmində silah verir və bir müddət bundan əvvəl
onun hərbçiləri Dağlıq Qarabağda hərbi əməliyyatlarda iştirak
etdilər. İndi Rusiyanın MDB ölkələrində yerləşən 100 minlik
ordularının yarışı, yəni 40 min nəfəri   Ermənistanda, yəni 15 min
nəfəri və 14 min nəfəri isə Gürcüstandadır.
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Utkin unudur ki, XX əsrdə baş vermiş və 60 mln.insan hayatı
aparmış iki dünya müharibəsini müsəlmanlar yox, xristiyanlar
törətmişlər; dünyada birinci atom bombasından xristiyanlar
istifadə etmişlər, Vyetnam və Əfqanıstanı xristiyanlar zəbt etdilər.

Rusiya keçmiş SSRİ-nin mövcud olan atom yükünə arxayın
olub, yeni dövrdə - yaxın 10 ildə Qərbin meydan oxumasına cavab
verə bilməzdi.

Məlum olduğu kimi, «Marşal planı» –ümilikdə 17 mlrd.
dollar təşkil edirdi. Bu Amerikanın 1988-1995-ci illərdəki məcmu
gəlirinin təxmiənn 2 faizini təşkil edirdi, həmin illərdə ABŞ-ın
Rusiyaya yardımı 0,005 faiz təşkil etmişdir.

Bu gün Qərb Çin Xalq Respublikasına 60 mlrd dollar
investisiya qoyub, Rusiyaya isə cəmi 5 mlrd.

İndi NATO ölkələrinə dünya VVP-nın 45% - Rusiyaya isə
2,4%-i düşür.

NATO silahlı qüvvəllərinin sayı 7,5 mln.nəfər, Rusiya hərbi
qüvvəllərinin sayı isə 1,7 mln.nəfərdir. Əgər bura silahların ümumi
vəziyyəti və Rusiya ordusunun döyüş qabiliyyətini əlavə etsək,
onda Qərblə müqayisədə kəskin ziddiyyət yaranar. MDB dövlətləri
arasında Amerika yardımı Ukraynaya daha çoxdur, nəinki
Rusiyaya. Ukraynaya 800 mln.dollar, Rusiyaya isə 140 mln.dollar
yardım etmişdir.

1998-ci ildə Rusiyanın nüvə obyektlərinin monitorinqi və
hərbi silahların konvensiyasına ABŞ – 453 mln.dollar, Avropa
İttifaqı isə 104 mln.dollar ayırmışdı. Daha 34 mln. dollar isə
Rusiya nüvə mütəxəssislərinin ölkədən çıxarılmaması üçün
ayrılmışdı.17

 1991-ci ildən 1999-cu ilədək Rusiya 99 mlrd.dollar borc
almışdı ki, bu dövr ərzində  Rusiyadan 103 mlrd. çıxarılıb
aparılmışdır.15

Yəgin Yaxın 20-25 il ərzində aparıcı dövlətlər sırasında
Rusiyanın adı çəkilməyəcəkdir.MKİ-nin proqnozlarına görə 2020-
ci ildə Çində VNP – 2- trilyon dollar, ABŞ –13,5, Yaponiya – 5,
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Hindistan-4,8, İndoneziya –4,2, Cənubi Koreya – 3,4, Tailand –
2,4 və s. təşkil edəcəkdir. Göründüyü kimi bu hesabla Tailand və
İndoneziya Rusiyadan çox qabaqdadır. Bundan başqa Rusiya neft
və qazdan sonra ikinci gəlir mənbəyi kimi dünyada silah
ixracatında tutduğu mövqeyini itirir.

Əgər SSRİ 1987-ci ildə 30 mlrd.dollarlıq silah satmışdısa,
Rusiya 1992-1993-cü illərdə cəmi 2,7 mlrd. dollarlıq silah
satmışdır. Mən nə üçün bu rəqəmlərə müraciət edirəm? Ona görə
ki, Rusiyada başa düşməlidirlər ki, ənənəvi qonşularla sülh və
razılaşma olmadan Rusiyanın da inkişafi və sabitliyi olmayacaqdır.

Digər tərəfdən, Qarabağ probleminin həlli Rusiya və
Ermənistana imkan verəcək ki, inteqrasiyanın bütün meyarlarından
istifadə etsinlər. Məlumdur ki, təbii sərvətlər baxımından Ermə-
nsitan kasıb ölkədir. İndi Ermənistanda heç bir müəssisə işləmir.
Demək olar ki, Ermənsitan iki mənbəyə əsasən mövcuddur.

1)Erməni diasporunun vəsaitləri. Onlar elə vəziyyətdədir ki,
əgər onun hamısını satsalar Rusiyaya olan borcun 10%-ni ödəməz.

2) Ermənistan ərazilərində hərbi bazalar yerləşdirmək
əvəzinə ödənilən Rusiya vergiləri. Ermənistan özü bir qırıcı təyarrə
almaq iqtidarında deyil. Rusiya son zamanlar Ermənistanın hava
müdafiəsini, onun dövlət sərhədlərinin müdafiəsini, erməni ordu-
sunun silahla təchizini öz üzərinə götürülmüşdür. Ancaq  əsrlərlə
öz himayəcilərinin vergisi və yardımı ilə yaşamaq olmaz, əksinə
əsrlərlə qonşu olduğu dövlətlə əməkdaşlıq etməyin yolları və
formalarını axtarıb tapmaq lazımdır. Bu  istənilən dövlət üçün
aksiomadır. Rusiya və Azərbaycan təbii ehtiyatlarına görə çox
varlıdır və Ermənisitansız yaşaya bilərlər.

Moskvanın qazancı Ermənistanı özünün bir əyalətinə çevir-
məsi və Cənibu Qafqazı təsir dairəsində saxlaması olub. Son vaxt-
lar isə Azərbaycanın işğal altında olan ərazilərini geri qaytarmaq
barədə səsləndirdiyi bəyanatlar, eləcə də Qəbələ Radiolokasiya
Sistemi ilə bağlı Moskva və Bakı arasında yaranmış fikir ayrılığı
Kremli Cənubi Qafqaza təsir dairəsini artırmağa sövq edib. Təbii
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ki, bu dəfə də Moskva erməni kartından yararlanmağa üstünlük
verib. Belə ki, Moskvanın təşəbbüsü ilə yaradılan və Ermənistana
hərbi yardım etməklə regiondakı qüvvələr balansını Rusiyanın
xeyrinə dəyişməyə xidmət edən Kollektiv Təhülkəsizlik Mü-
qaviləsi Təşkilatının Yerevanda akademiyasının yaradılması qərara
alınıb. Sözügedən akademiyanın məhz Yerevanda yaradılması
Rusiyanın məkrli planını təsdiqləmiş olur. Xüsusilə, burada ma-
raqlı məqam ondan ibarətdir ki, Kollektiv Təhlükəsizlik Müqa-
viləsi Təşkilatının Yerevanda açılacaq akademiyası yalnız təhsil
ocağı olmayacaq. 18

Həmçinin bu akademiyanın təşkilatdan kənar xüsusi hərbi
birləşmələri olacaq ki, həmin hərbi birləşmələr də məhz Yerevanda
yerləşəcək. Başqa diqqət çəkən məqam isə ondan ibarətdir ki,
Rusiya Qəbələ Radiolokasiya Sisteminə oxşar bir sistem də
Ermənistanda yaratmaq istəyir. Məlumata görə, rəsmi Bakı ilə apa-
rılan məsləhətləşmələrdən müsbət bir nəticənin əldə edilməməsi
Kremli belə bir addım atmaq məcburiyyətində qoyub. Lakin bu
məsələdə də Moskvanın daha çox Yerevanın maraqlarından çıxış
etdiyi şübhəsizdir. Hərbi ekspertlərin qənaətincə, Qəbələ RLS-ə
oxşar sistemin Ermənistanda yaradılması ideyasının arxasında da
Azərbaycana təzyiq dayanır. Belə ki, yeni yaradılacaq bu sistem
Qarabağda hərbi əməliyyatlar başlayacağı təqdirdə Azərbaycanın
hərbi təyyarələrini asanlıqla zərərsizləşdirə və Ermənistanın hava
sərhəddini tamamilə mühafizə edə bilər. Bu problemi həll etməklə
geoperspektivdə Qafqaz ümumi bazarı təşkil etmək olar ki, burada
sonradan Türkiyə, İran, Orta Asiya dövlətləri və Qazaxıstan da
daxil ola bilər.

Nəzərə alınsa ki, burada geniş enerji ehtiyatları nəqliyyat
infrastukturu, Böyük İpək Yolu, telekommunikasiya və b. yerləşir,
bura xarici investorları cəlb etmək mümkündür.

Qafqaz ümumi bazarının təşkil edilməsi Avropa İttifaqı kimi
Qafqazda da inteqrasiya proseslərinə təsir edə bilər. Belə siyasət
Qafqazda və bütün regionda sabitliyə və sülhə təsir göstərə bilər.
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Amma Qafqazın sülh və əməkdaşlıq zonasına çevrilməsi
üçün ilk növbədə Rusiya, Azərbaycan və Gürcüstanda münaqişə
ocaqlarını söndürmək lazımdır; ikincisi, «Qafqaz» anlayışına daxil
olan bütün dövlətlərin ərazi bütövlüyü qeyd şərtsiz təmin
edilməlidir. Rusiya Federasiyası prezidenti V.Putin Bakıya səfəri
zamanı (yanıar 2001) Azərbaycan prezidenti H.Əliyev qeyd
etmişdi ki, ərazi bütövlüyü təmin olunmadan dörd dövlətin iqtisadi
əməkdaşlığı mümkün deyildir. Amma sülh və dinc yanaşı yaşa-
maya mane olan əsas səbəb Ermənistanın Azərbaycan ərazilərini
işğal etməsidir. Azərbaycan torpaqlarının tam azad olunması və
qaçqınların öz doğma ocaqlarına qayıtması baş verməyincə
Qafqazda iqtisadi və siyasi əməkdaşlıqdan söhbət gedə bilməz.

Beləliklə, Rusiya Federasiyasının Cənubi Qafqaz strategiyası
ABŞ – da 2001-ci il 11 sentyabr hadisələrindən sonra dəyişmiş
beynəlxalq şəraitə uyğun olaraq transformasiya olunsa da, bu re-
gion Rusiyanın «xüsusi maraqları və təsir dairəsi» zonası olaraq
qalmaqdadır. Antiterror kompaniyasında fəal iştirak edən Azərbay-
can rəhbərliyi öz xarici siyasət fəaliyyətində Rusiyaya və Qərbə
münasibətdə balanslaşdırılmış siyasi xətt yeritməli, Rusiya – İran
və İran – Ermənistan yaxınlaşmasına imkan verməməli, ABŞ və
Avropa ölkələrini  Rusiyaya alternativ kimi qoyulmalı və bunların
arasındakı ziddiyyətlərdən istifadə etməli, Rusiya ilə siyasi,
iqtisadi və mədəni əlaqələri dinamik şəkildə inkişaf etdirməlidir.19

Yekun olaraq qeyd etmək lazımdır ki, Qafqazda bütün
tərəfləri birləşdirən kollektiv, birgə təhlükəsizlik anlaşmasının
yaradılması mahiyyətinə görə ləng, tədrici bir prosesdir. Bunun
üçün addımbaaddım yanaşma, eləcə də region daxilində, onun
qonşuluğunda və kənarında yerləşən bütün tərəflərin konkret
müsbət, fəal siyasətləri və fəaliyyətləri tələb olunur. Regiondakı
ümumi siyasi və psixoloji əhvali-ruhiyyənin hərbi vasitələrdən
siyasi, diplomatik vasitələrə və yollara, qarşıdurmadan əməkdaş-
lığa dəyişməsi hələ ilkin mərhələdədir və bütün maraqlı tərəflər
onu siyasi, iqtisadi və təhlükəsizlik sahələrində dəstəkləməlidirlər.
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Orta əsrlər İslam dünyasında astronomiya

Astronomy in the medieval İslamic world

Астрономия в исламском мире в средние века

Xülasə: Məqalədə orta əsrlərdə İslam dünyasında  astro-
nomiya elminin inkişafından bəhs edir. Burada Nəsirəddin Tusi,
Uluqbəy, əl-Xarəzmi, əl-Fərqani, Battani, Qazızadə Rumi, Əli
Quşçu kimi məşhur alimlərin, eləcə də Marağa, Səmərqənd kimi
rəsədxanaların astronomiya  ilə bağlı nailiyyətlərinə yer verilmiş-
dir. Məqalədə Orta əsrlərdə İslam dünyasında astronomiyaya dair
aparılan araşdırmalar, yazılan kitablar, əldə olunan nəticələr Avro-
pada bu elmin sonrakı inkişafına təkan verməsi vurğulanmışdır.

 Açar sözlər: astronomiya, orta əsrlər, İslam dünyası.
Abstract: The article deal with the development of astro-

nomy in the medieval İslamic world. It studies the achievements of
famous  scientists  such  as  Nasir  al-Din  al-  Tusi,  Ulug  Beg,  al-
Khwarizmi, al-Fargani, Battani, Qadizada al-Rumi, Ali Qushji, as
well as observatories such as Maragheh and Samarkand.
Astronomical studies, books written, the results achieved in the
Middle Ages, which gave impetus to the further development of
this science in Europe are emphasized in this article.

Key words: astronomy, middle ages, Islamic world
Резюме: В статье исследовано развитие астрономии в

средние века в исламском мире.  Здесь дано место дости-
жениям в области астрономии таких известных ученых, как
Насиреддин Туси, Улугбей аль-Харезми аль-Фаргани, Бат-
тани, Казызаде Руми, Али Кушчу, а также таких обсерваторий
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как Марагинская и Самаркандская.   В статье отмечается, что
исследования, труды, достижения в области астрономии в
средние века дали толчок последовательному развитию этой
науки в Европе.

Ключевые слова: астрономия, средневековый,
Исламский мир

E.ə. VII əsrdə İslam dininin təşəkkül tapması və qısa müd-
dətdə geniş ərazilərə yayılması yeni bir sivilizasiyanın – İslam
sivilizasiyasının meydana gəlməsinə səbəb olmuşdur. İslam dini-
nin yayıldığı ərazilərdə mövcud olan elm və təhsil ocaqları ilə sıx
əlaqələr, dünyanın inkişaf etmiş elmi biliklərə malik sivilizasi-
yaları ilə tanışlıq digər elmlərlə yanaşı, astronomiya elminin də
tədqiqinə və inkişafına zəmin yaratmışdır. Ərəb dilində “İlmul-
fələk” və “İlmun-nucum” kimi adlara malik İslam dünyasının as-
tronomiya elmi, günümüzədək gəlib çatan zəngin maddi mədə-
niyyət abidələri və əsərlərlə zəngindir.

“Göy kürəsi elmi” mənasını verən ilmu’l-fələk islam alə-
mində həmçinin fələkiyyat, ilmu nücum, ilmu nücumi ta’limi,
sınaatu nücum, sinaatu təncim, ilmu hey’ə, ilmu hey’əti’l-aləm
kimi də adlandırılmışdır.

Astronomiya elmi (ilmu’l-fələk) Saflıq qardaşlarına görə üç
qola ayrılır: Birincisi fələklərin-planetlərin strukturu, ulduzlar və
sayları, bürclər, böyüklükləri, aralarındakı uzaqlıqlar (məsafələr)
və hərəkətləri; ikincisi astronomiya cədvəllərinin (ziç; ezyac, zicat)
istifadəsi, təqvimlərin tənzimlənməsi, tarixlərin təsbit edilməsi;
üçüncüsü fələklərin (planetlərin) dönüşü, bürclərin doğuşu və
ulduzların hərəkətindən dünyada ola biləcəklər haqqında məlumat
əldə edilməsiylə əlaqədardır. (1, s. 127-128)

 İslamdan əvvəl ərəblər romalılarla, yəni yunan mədəniyyəti
ilə təmasda idilər. Bu dövrdə latınca əsərlər ərəbcəyə tərcümə
edilmişdir. Müsəlmanlığın ilk illərindən etibarən dini günlərin,
namaz və oruz vaxtlarının hesablanması üçün astronomik biliklər
daha da əhəmiyyət qazanmışdır (Qiblənin istiqamətinin müəyyən
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edilməsi və s.). Bu dövrdə astronomiya sahəsində aşağıdakı
mövzular üzrə işlər həyata keçirilirdi:

1. Coğrafi astronomiya
2. Mövqe astronomiyası (İlm-ül-eflak) Günəş, Ay, kainat

və ulduzların hərəkətləri
3. Astrologiya (İlm-i ahkam-ı nücum)
4. Zaman hesabları (İlm-ül rükat). (2)
İslam dünyasında bu günün özündə də mövcud olan təqvim

hicri təqvimidir. İslam Peyğəmbərinin 622-ci ildə Məkkədən
Mədinəyə mühacirəti ilə başlayan bu təqvim 354 gündən ibarətdir.
İslam dininin qaydalarına riayət olunması məqsədilə bir çox
coğrafi və astronomik biliklərin əldə olunması tələb olunurdu. Bu
məqsədlə İslam dünyasında cəhətlər, Günəşin və Ayın hərəkət
traektoriyaları geniş şəkildə tədqiq edilirdi və müxtəlif dövrlərdə
Marağada, Səmərqənddə və digər müsəlman şəhərlərində rəsədxa-
nalar inşa edilirdi. Marağa rəsədxxanası görkəmli Azərbaycan
alimi Nəsirəddin Tusinin təşəbbüsü ilə Hülakü xanın dövründə
inşa edilmişdir. Bu rəsədxananın gətirdiyi elmi töhfələr bu gün də
astronomiya elmində tətbiq olunmaqdadır. Səmərqənddə Əmir
Teymurun nəvəsi Uluqbəy tərəfindən inşa edilən rəsədxana da bu
qəbildəndir. Müxtəlif dövrlərdə Nəsirəddin Tusi, Uluqbəy kimi
alimlərlə yanaşı, onun tələbəsi olmuş Əli Quşçu, İbn Yusif, Biruni,
İbrahim əz-Zərkali, Cəmşid əl-Kaşi, İsmayıl əl-Cəzəri kimi alimlər
də dünya astronomiya elminə öz mühüm töhfələrini vermişlər.
Qlobusun, üstürlabın, teleskopun və digər astronomik cihazların
kəşfilə bağlı əldə olunan nailiyyətlər buna əyani sübutdur.

Rəsədxanaların inşa edilməsi, Kordovada 40000 cildlik bir
kitabxananın, Bağdadda əl-Məmunun Hikmət Evinin, Qahirədə
Xəlifə əl-Hakim dövründə bir tədris mərkəzinin açılması və nəha-
yət Yunan astronomiya əsərləri sayəsində İslam astronomiyasının
inkişafı üçün lazımi zəmin artıq hazır idi. Doqquzuncu əsrin
əvvəllərində yaşamış ən görkəmli astronomlardan biri Əbu Cəfər
Mahmud bin Musa əl-Xarəzmi idi. Onun əsas fəaliyyət istiqa-
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mətinin riyaziyyat olmasına baxmayaraq astoromiyaya dair də
yazılar yazırdı. O, Ptolomeyin “Almagest”ini yaxşı bilirdi, Kainat
və ulduzların gələcəkdəki yerlərini göstərən bir sıra zic (astro-
nomiya cədvəlləri) hazırlamışdır. “Zic əl-Sind hind” adındakı bu
zic Bağdada gəlmiş Hind astronomiya cədvəllərinə (siddhanta)
istinad edirdi. Ptolomeyin orijinal astronomiya cədvəllərinin təsiri
altında hazırlanmış bu zic İslam astronomiyasının   tam şəkildə
günümüzə qədər gələ bilmiş ilk  əsəridir. Əl-Xarəzmi Yunan
astrolyabiyası haqqında da yazırdı və astrolyabiya daha sonra
İslam astronomiyasının ən vacib aləti olacaqdı. Göydəki mövqeləri
ölçməkdə yüksəklikdən və azimutdan istifadə edən bu alətin İslam
astronomiyasına xas bir sistemi var idi və istifadə etdiyimiz azimut
kəlməsi də ərəb mənşəlidir. (3, s. 230)

Əbül-Abbas əl-Fərqani astronomiya araşdırmalarında yeni
bir mərhələni başlatmışdır. O, Ptolomeyin “Almagest”inin xülasəsi
olan “Cəvami əl-İlmi əl-Nucum və’l-Hərakat əl-Səmaviyyə”
(Astronomiyanın və səma hərəkətlərinin qanunları) adlı əsəri ilk
olaraq Sevili İohan (1137) tərəfindən bir neçə dəfə latıncaya
tərcümə edilmiş, 15-ci əsrə qədər Qərbdə təsirini davam etdirmiş
və bir çox astronom onun bu kitabından yararlanmışdır. Fərqaninin
Yerin ətrafı ilə əlaqədar təyin etdiyi qiymət (təxminən 40.253.700
metr) Kolumb tərəfindən istifadə edilmişdir.

Xarranlı  astronom  Battani (858-929)  Rakkada xüsusi bir
rəsədxana inşa etdirmiş, 887-918-ci illərdə burada mühüm  müşa-
hidələr aparmışdır. O, Günəş, Ay və planetlərin  hərəkətlərini, Gü-
nəş və Ay tutulmalarını müşahidə etmişdir. Mövsümlərin  müd-
dətini böyük dəqiqliklə hesablamış, ekliptik və ekvador arasındakı
mailliyi də dəqiq olaraq müəyyən etmiş Battani Günəş ilini 365
gün 5 saat 46 dəqiqə 24 saniyə olaraq təyin etmişdir. Eyni za-
manda riyaziyyatçı olan Battani sinus, kosinus, tangens, kotan-
gens, sekans və kosekansı əsl mənada ilk dəfə istifadə etmiş və bu
əsas triqonometrik əlaqələrdən astronomik hesablamalarda yarar-
lanmışdır. (4, s. 5-6) Battani  İslam dünyasında həm müşahidə,
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həm də riyazi astronomiya tədqiqatlarının zirvəsi hesab edilən “Zic
əl-Sabi” (Sabii cədvəlləri) adlı kitab yazmışdır.  O, ekliptikin mail-
lik  dərəcəsini doğru  olaraq 23 dərəcə 35 dəqiqə olaraq müəyyən
etmiş, həmçinin Günəş və Ay  tutulmaları ilə bağlı nəticələr əldə
etmişdir. Bu nəticələrə  Avropada 18-ci əsrə qədər müraciət
edilmişdir. (5, s. 93) Bağdadda yaşamış Buzcanlı  Əbül Vəfa (939-
998) ilk dəfə olaraq tg və ctg triqonometrik funksiyalarını elmə
daxil etdi və ayın hərəkətində “variatsiya” adlanan bərabərsizliyi
aşkara çıxardı. Nəsirəddin Tusiyə qədər yaşamış Şərq alimləri
içərisində böyük nüfuza malik olan Əbül Rehan Biruni (4.X.973-
13.XII.1048) Ptolomeyin geosentrik sisteminə qarşı ən ucadan
etiraz edən bir alim olmuşdur. O, özünün “Astronomiyanın açarı”,
“Yer hərəkət edir, ya etməyir”, “Ərəblərin Yerin hərəkəti haqqında
fikirləri” adlı əsərlərində Yerin Günəş ətrafında hərəkətini sübut
etməyə çalışırdı. (6, s. 13-14)

İslam tarixində tam təşkilatlı ilk böyük rəsədxana Marağa
rəsədxanası hesab olunur. 657-ci ildə  (1259) Elxanlı hökümdarı
Hülakü xan tərəfindən Marağanın cənubunda inşa edilən bu
rəsədxana hökmdar iqamətgahına məxsus bir köşk, məscid, çox
zəngin bir kitabxana və müxtəlif xidmət binalarından ibarət idi.
İçində geniş miqyaslı müşahidə alətləri olan rəsədxananın idarə-
çiliyi Nəsirəddin Tusiyə tapşırılmışdı və onunla birlikdə Müəy-
yədəddin Ördi, Müəyyədəddin əl-Məğribi və Qütbəddin Şirazi
kimi astronom və riyaziyyatçılar çalışmışdır.  Yeni müşahidələr
aparılaraq bir zic hazırlamaq üçün təsis edilən rəsədxanada
müşahidə və hesab fəaliyyətləri on iki il davam etmiş və 670-ci
ildə (1271) “Zic-i İlxani” əsəri ərsəyə gətirilmişdir. Burada işləyən
alimlərlə yanaşı müşahidə alətlərinin böyüklüyü, aparılan müşahi-
dələrin dəqiqliyi Marağa rəsədxanasının İslam mədəniyyətində ən
əhəmiyyətli irəliləyişlərə səbəb olan rəsədxana hesab olunmasına
gətirib çıxarmışdır. 823-cü ildə ( 1420) isə Səmərqənddə həm
riyaziyyatçı, həm də astronom olan  Teymuri hökmdarı Uluqbəy
tərəfindən yeni rəsədxana inşa edilmişdir. Burada Uluqbəylə
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birlikdə Qiyasəddin Cəmşid əl-Kaşi , Qazizadə Rumi və Əli Quşçu
kimi astronomlar müşahidələr aparmışdırlar. Rəsədxanada otuz il
müntəzəm olaraq müşahidələr davam etmiş və ərəb, fars, türkcə
hazırlanan, həm İslam dünyasında, həm də Avropada uzun müddət
tanınan “Zic-i Uluqbəy” adlı əsər ərsəyə gəlmişdir. (7, s. 457) Zic
ulduzların yerlərini və hərəkətlərini müəyyən edən cədvələ verilən
addır. “Zic-i Uluqbəy” əsəri 4 hissədən ibarətdir:

1. Zaman və təqvim,
2. Triqonometriya və kürəsəl astronomiya,
3. Günəş, Ay və planetlər,
4. Sabit ulduz müşahidələri.
Uluqbəy planetlərin orbitləri ilə bağlı ətraflı müşahidələr

aparmış, dünya oxunun ekliptik bucağını 23° 30´ 17˝  təyin
etmişdir. Bu gün ətraflı şəkildə aparılan hesablamaya görə ekliptik
bucağı 23° 30´ 48˝-dır. Uluqbəyin teleskopsuz apardığı müşahidə
qiymətləri  ondan sonra yaşamış Tixo Brahenin (1546-1601) və
Nikolay Kopernikin (1473-1543) müşahidə qiymətlərindən daha
doğrudur. Uluqbəy bir günəş ilini 365 gün 5 saat 49 dəqiqə və 15
saniyə kimi təyin etmişdir. Bu müddət bugün ən müasir müşahidə
alətləri ilə hesablanmış müddətdən 25 saniyə fərqlidir. Kopernikin
Uluqbəydən illər sonra hesabladığı müddət isə bugünkündən 30
saniyə xətalıdır. (8)

“Zic-i Uluqbəy” əsəri 17-ci əsrə qədər yazılmış astronomiya
kataloqlarının ən mükəmməlidir və bu əsrə qədər mövqe astro-
nomiyasının təməl kitabı kimi istifadə edilmişdir. Əsərdə göyü-
zünün cənub yarımkürəsində yerləşən 48 sıra ulduzdan bəhs
edilmiş  və 1028 ulduzun yeri təsbit edilmişdir. 17-ci əsrdə Qrinviç
Rəsədxanasının təsisçisi olan Flemstid sabit ulduzlar  kataloqu
hazırlayarkən Uluqbəyin bu kataloqundan istifadə etmişdir.
Flemstidin hazırladığı bu kataloqdan isə Nyuton istifadə etmişdir.
(4, s. 10-11)

Qiyasəddin Cəmşid ibn Mə’sud əl-Kaşi (əl-Kaşani) Kaşan
(Şimali İran) şəhərində anadan olmuşdur. 1313-14-cü illərdə
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Nəsirəddin Tusinin “Zic Elxani” astronomik kataloqunun əsasında
yaradılmış “Zic Xaqan” kataloqunu Teymurun oğlu Xaqan
Şahruxa həsr etmişdir. 1416-cı ildə astronomik cihazlar haqqında
yazdığı risaləni Şahruxun qardaşı oğlu, İsfahan hökmdarı Sultan
İsgəndərə (və ya Qərbi İrandakı Qaraqoyunlu sülaləsinin başçı-
sına) həsr etmişdir. 1417-ci ildə Səmərqənd astronomiya məktə-
binin yaradıcısı Uluqbəy Gürgan tərəfindən Səmərqəndə dəvət
edilir. Əl-Kaşi bu məktəbin aparıcı alimi olur. Səmərqənd rəsəd-
xanasının tikintisinə və orada aparılan müşahidələrə rəhbərlik,
“Zic Uluqbəy”in tərtib edilməsində isə iştirak edir. Türkiyənin
Bursa şəhərində anadan olan Səlahəddin Musa ibn Məhəmməd ibn
Mahmud Qazızadə ər-Rumi (1360-1437) Uluqbəyin və Əli Quş-
çunun astronomiya üzrə müəllimi olmuşdur. Qiyasəddinin
ölümündən sonra rəsədxanaya rəhbərlik etmiş, “Zic Uluqbəy”in
yaradıcılarından biri olmuşdur. Səmərqənddə “Şahi Zində” (“Diri
Şah”) kompleksindəki mavzoleylərdən birində dəfn olunmuşdur.
Ruminin astronomiya, hesab, həndəsə, sinuslar haqqında qiymətli
əsərləri vardır. (6, s.45-46)

Səmərqənddə anadan olan və mənşəcə türk olan Əlaəddin Əli
ibn Mühəmməd əl-Quşçu astronomiyanı Qazızadə Rumidən,
riyaziyyatı Uluqbəy Gürganın özündən öyrənmişdir. Rəsədxananın
bütün işlərini o başa çatdırmışdır. O, Uluqbəy rəsədxanasının əsas
elmi işlərini özündə əks etdirən “Zic Uluqbəy”, yaxud “Zic Gür-
gani” kataloqlarını tərtib edir. 1449-cu ildə Uluqbəyin xaincəsinə
öldürülməsindən sonra mürtəce qüvvələr tərəfindən rəsədxana
dağıdılır, qiymətli kitablar oğurlanır, Səmərqəndin görkəmli elm
mərkəzi məhv edilir, alimlər təqib edilir və qovulurlar. Elə bu vaxt
Uluqbəyin sevimli, sadiq şagirdi Əli Quşçu Məkkəyə getmək
bəhanəsi ilə Səmərqənddən qaçmağa məcbur olur. Bir neçə
qiymətli kitabları, eyni zamanda “Zic Gürgan”ı özü ilə götürən
Quşçu Azərbaycana gəlir. Ağqoyunlu hökmdarı Uzun Həsən onu
şərəflə qəbul edib Təbrizdə öz yanında saxlayır. Sonralar Quşçu
İstanbula gedir, Sultan II Məhəmmədin sarayında işləyir. (6, s. 47)
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XIV-XV əsrlərdə artıq Osmanlı dövləti Müsəlman Şərqinin
qüdrətli dövlətlərindən birinə çevrilmişdi. XIV əsrdə Osmanlı
dövlətinə məxsus astronomik biliklər öz əksini əsasən iki  əsərdə
tapırdı. Bu əsərlərdən birincisi Gülşehrinin (XIV əsr Türk şairi)
“Fələknamə” (1301) əsəridir.  Əsər insanoğlunun hardan gəldiyini
və hara dönəcəyini izah etmək məqsədilə farsca yazılmış və Elxani
hökmdarı Qazan xana təqdim edilmişdir. Gülşehri “məbdə’ ve
məad məsələsi” üzərində işləyərkən “ seyr-i sülûk”dakı yeddi
mərtəbəni astronomik biliklərindən yararlanaraq izah etmişdir;
bununla bağlı olaraq Ay və Günəş tutulmaları, şimal və cənub
qütbləri,  Şərq  və Qərb,  Arş-ı A̒zam, yeddi planet, şərəf, hübût,
vebâl, evc və hadîd kimi astronomiyanın və astrologiyanın əsas
anlayışlarına yer vermişdir. (9, s. 32)

Bu əsrə aid ikinci əsər isə Əhmədinin  “İsgəndərnamə”sidir.
Əhmədi burada planetlərin çevrələrinin və diametrlərinin
böyüklüyünü “Fərsəng” (ərəbcə “Fərsax”) ilə verir. Maraqlısı
budur ki, bu məlumatlar həmçinin Yerin böyüklüyü ilə müqayisəli
şəkildə verilmişdir. Əhmədinin əldə etdiyi qiymətləri Ptolomey və
Fərqaninin qiymətləri ilə müqayisə etdikdə aşağıdakı nəticələrə
gəlinmişdir:

1) Yerin çevrəsinin böyüklüyünü göstərən qiymət Əh-
mədidə və Fərqanidə eynidir; bunun səbəbi isə çox açıqdır, çünki
bu qiymət Məmun dövründə təsbit edilən və bütün müsəlman
astronomlar tərəfindən qəbul edilən qiymətdir.

2) Əhmədinin, Ptolomeyin və Fərqaninin Yerin diametri ilə
bağlı verdiyi qiymətlər bir-birlərinə olduqca yaxındır.

3) Planetlərin Yerdən uzaqlıqlarını göstərən qiymətlər isə
tamamilə fərqlidir. Bu fərqlilik planetlərin uzaqlıqlarının ölçül-
məsində düzgün üsulun inkişaf etdirilməməsindən irəli gəlir.

4) Əhmədi planetləri Ənənəvi Astronomiyanın mənimsədiyi
sıralamaya uyğun şəkildə sıralamamışdır.
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5) Yupiter və Saturn istisna olmaqla planet kurslarının
müstəvi ölçüləri ilə əlaqədar Əhmədinin qiymətləri Fərqaninin
qiymətləri ilə üst-üstə düşmür. (9, s. 33)

Orta əsrlərdə İslam dünyasında astronomiyaya dair aparılan
araşdırmalar, yazılan kitablar, əldə olunan nəticələr Avropada bu
elmin sonrakı inkişafına təkan vermişdir.
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Aqrar sahibkarlığın inkişafı və islahatlar

Development and reform of agrarian enterprises

Развитие и реформы аграрного предпринимательства

Xülasə: Məqalədə Azərbaycanda həyata keçirilən aqrar
islahatların aqrar sfera və aqrar saibkarlığın inkişafına təsiri
məsələləri araşdırılır. Təhlillərlə müəyyən edilib ki, milli lider
Heydər Əliyevin aqrar inkişaf strategiyasının reallaşdırılması çox
pozitiv nəticələrə gətirib. Məqalədə göstərilib ki, aqrar inkişaf
kursunun əsas istiqamətlərini sahibkarlığın fəaliyyəti üçün əlverişli
mühit yaratmaq və sahibkarlığa fəal dövlət dəstəyi təşkil edib.
Reallaşdırılan aqrar siyasət ölkə əhalisinin ərzaq təhlükəsizliyinin
təminatını və  eyni zamanda aqrar sahibkarlığın dinamik inkişafını
şərtləndirib.

Açar sözlər: aqrar  islahatlar, ərzaq  təhlükəsizliyi,  sahib-
karlığa dövlət dəstəyi, dövlət aqrar siyasəti, qiymət dispariteti.

Abstract: This article examines the agricultural reforms
carried out in Azerbaijan and the impact of these reforms on the
agricultural sector and agricultural entrepreneurship. Based on the
analysis determined that implementation of the strategy of
agricultural development strategy, which formed and adhered to
national leader Heydar Aliyev has led to a very positive result. The
article also shows that the main directions of the course of
agricultural development is the creation of favorable conditions for
functioning the agricultural business and active government
support. Noted that the implemented agrarian policy has resulted
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in the dynamic development of the agricultural entrepreneurship
and food security.

Keywords: agrarian reform, food security, state support of
entrepreneurship, public agricultural policies, the pricing
disparity.

Резюме: В статье исследуются аграрные реформы,
проводимых в Азербайджане и влияние этих реформ  на
развитие  аграрного сектора и аграрного предприни-
мательства. На основе анализов определено, что реализация
стратегии  аграрного развития  - стратегия, которая сформи-
ровал и притворил в жизнь национальный лидер Гейдар
Алиев,  привела к очень позитивным  результатам. В статье
также показано, что основными направлениями курса
аграрного  развития  являются  создание благоприятных
условий  для  функционирования  аграрного предпринима-
тельства  и активная  господдержка.  Отмечено, что реализо-
ванная аграрная политика обусловила динамическое развитие
аграрного  предпринимательства  и  обеспечение продо-
вольственной безопасности.

Ключевые слова: аграрные реформы, продоволь-
ственная  безопасность, господдержка предпринимательст-
ва, государственная  аграрная  политика, ценовой  диспари-
тет.

Azərbaycan istiqlalının ilk mərhələsində tarixən bənzərsiz
iqtisadı uğurlara nail olmağı bacarıb və ən pessimist ekspertlər, ən
qərəzli siyasətçilər, psevdotədqiqatçılar belə bu uğurları etiraf
etməyə məcbur və məhkumdurlar. Statistik ğöstəricilərlə bu
gerçəklik – dahi dövlət adamı Heydər Əliyevin hazırladığı və
reallaşdırdığı iqtisadi strategiyanın parlaq nəticələri təsdiqlənir.
Belə ki, 1994-cü ildə Azərbaycanda ÜDM 374,7 mln.manata,
2016-cı ildə isə 60393 mln.manata bərabər olub. Həmin dövrdə
Qazaxstanda müvafiq göstərici 423 mld.təngədən 45782 mld.
təngəyə qədər, Ukraynada 81 mld.qrivnadan 2383 qrivnaya qədər
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artıb [8]. Qeyd olunmalıdır ki, bu müddətdə sadalanan ölkələrin
milli valyutası Azərbaycanla müqayisədə ABŞ dollarına müna-
sibətdə daha çox ucuzlaşıb və əslində real ÜDM artımı nisbətən
aşağı olub. MDB-nin ən zəngin resurslara və böyük iqtisadi
potensiala malik olan ölkəsində - Rusiyada məsələnin bu tərəfi
daha aşkar göruünür. Daha dəqiqi budur ki, Rusiyada ÜDM  1998-
2016-cı illərdə 2tr.629 mld.rubldan 86trl.43mld.rubla qədər – yəni
40  dəfədən çox artıb. AQP üzrə isə ÜDM 807 mld.dollardan
3trln.745 mld dollara qədər yüksəlib və ya 4 dəfədən bir qədər çox
artım baş verib [9]. Beləliklə iqtisadi inkişafın Azərbaycan
modelinin effektivliyi şübhəsizdir və bu inkişaf iqtisadiyyatın hər
bir sahəsində - o cümlədən kənd təsərrüfat sferasında da reallaş-
dırlıb. Ümumiyyətlə Azərbaycan aqrar sferasında böyük inkişaf
labüd idi və fundamental bir tarixi islahat – torpaq islahatı bu
inkişafa çox möhkəm əsas yaratmışdı.1995-ci ildə hazırlanan və
qəbul olunan “Aqrar islahatların əsasları haqqında”, “Sovxoz və
kolxozların islahatı haqqında” qanun layihələri, ən əsası “Torpaq
islahatı haqqında qanun” aqrar islahatlara çox təkmil hüquqi özül
yaratmaq baxımından xüsusilə diqqətə layiqdir və əslində
çoxəsrlik aqrar tariximizin ən parlaq səhifələrindən biridir. Bu
qanun təkcə çox fundamental bir məsələnin radikal və dəqiq həllini
– torpaq üzərində xüsusi mülkiyyət hüququnun bərqərar olmasını
nəzərdə tutmurdu, həm də fundamental problemin detalları da
nəzərdən qaçırılmamışdı. Belə ki, qanunun 1-ci maddəsindən
aydın olurdu ki, məqsəd həm də torpaq üzərində yeni mülkiyyət
münasibətləri yaratmaqdır və digər maddələr kolxoz və sovxoz
torpaqlarının kənd təsərrüfarında çalışanlara, kənddə daimi
yaşayanlara əvəssiz verilməsini nəzərdə tuturdu. Qanunun 11-ci
maddəsində dəqiq göstərilirdi ki, kənd təsərrüfatına yararlı
torpaqların yalnız 5% bələdiyyələrin ehtiyat fonduna verilə
bilər[10]. Yəni əsaslı məsələlər də, kiçik detallar da təkmil hüquqi
həllini tapırdı və bəzi hüquqi sənədlərdən fərqli olaraq bu qanun
MDB ölkələrinin müvafiq hüquqi aktları içərisində ən təkmili
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hesab oluna bilər. Belə ki, RF-nin “torpaq islahatı haqqın-
da”qanunda kolxoz və sovxozların ləğvi məsələsi prinsipial həllini
tapmırdı və qanunun 4-cü bəndində bildirilirdi ki, torpaq
vətəndaşların mülkiyyətinə verilə bilə [15]. Qanunverici bazanın
belə bir yayğınlığı uzunmüddətli dövr ərzində Rusiyanın nəhəg
aqrar potensialından cox cüzi istifadəyə səbəb oldu və     aşağıdakı
qrafik də  sübut edir ki, iqtisadi uğurlar yalnız təkmil strategiya-
ların hazırlanması, bu strategiyaların ardıcıl reallaşdırılması ilə
gerçəkləşir..

Qrafik 1.MDB ölkələrində bəzi kənd təsərrüfat məhsullarının
istehsalı.min tonla

     1-ci sıra dənli bitkilər, 2-ci sıra kartof, 3-cü sıra süd istehsalı

Aydındır ki, Azərbaycan aqrar sekorunun bu inkişafı aqrar
sahibkarlığın formalaşması və güclənməsinə yönələn dövlət
siyasəti ilə şərtlənirdi. Bu siyasətin banisi – milli lider Heydər
Əliyevə dəqiq bəlli idi ki, “kəndli təsərrüfatları öz təbiətinə görə
xüsusi təsərrüfat maraqları və təsəbbüsü ilə mövcud olur”[13].
Azərbaycan rəhbərliyinə yenidən qayıdan nəhəng siyasi xadim
müasir mühitdə bütövlükdə sosial – iqtisadi tərəqqinin sahibkarlıq-
dan – “təsərrüfat elementlərinin yeni kombinasiyasını yara-
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dan”lardan  asılılığını çox böyük fəhmlə görürdü və nəzərə alırdı
ki, “İslahatlara ehtiyac xalq islahatlar üçün hazır olmazdan əvvəl
yaranır”[11,s.351] .Birmənalı qeyd etmək olar ki,  öncə göstər-
diyimiz inkişafın əsası islahat ehtiyacının dərki və islahatların az
qala inqilabi bir vüsətlə realllaşdırılması – qısa müddətdə 870 min
ailənin kənd təsərrüfatı torpağı mülkiyyətçisinə - aqrar sahibkara
çevrilməsi idi. Əslində islahat ehtiyacı və xalqın bu islahatlara
hazırlanması zərurəti Heydər Əliyev üçün ötən əsrin 90-cı illərinin
əvvəlindən aydın idi və akademik Qərib Məmmədov düzgün qeyd
edir ki, torpaq islahatı prinsipcə 1992-ci ildən – Culfa rayonun
Şurut və Qal kəndlərində torpağın kəndlilərə verilməsindən
başlanılmışdı [7]. Belə radikal xarakterli və ardıcıl reallaşdırılan
islahatların Heydər Əliyev üçün əsas mənası həmişəki kimi
dəyişməz idi və yalnız və yalnız bir istiqamətə - bütövlükdə xalqın
tələbatlarının ödənilməsinə və  rifahının yüksəldilməsinə  yönəl-
mişdi. Əslində öncə göstərilən uğurlu nəticələrin ictimai əhə-
miyyəti mahiyyətcə bir məqamda -  geoiqtisadi və geosiyasi çəkiş-
mələr məkanına çevrilən narahat dünyada əhalinin ərzaq təhlü-
kəsizliyinin təmin edilməsindədir. Heydər Əliyev kursu bu mühüm
ictimai əhəmiyyətli məsələnin həllinə də əsas yaratdı və əslində ən
böyük uğur da elə budur. Əsas məsələ budur ki, ölkə əhalisinin
etibarlı ərzaq təminatı baxımından ciddi irəliləyiş baş verib və
statistik göstəricilərin mənzərəsi də bu irəliləyişi təsdiqləyir.
Aşağıdakı qrafik təsvir üzrə göstəricilər təhlil edilərkən bir vacib
məqam da nəzərdən qaçırılmamalıdır.1995 – 2017-ci illər ərzində
Azərbaycanda əhalinin sayı 7mln.643 min nəfərdən 9 mln.705 min
nəfərə qədər – yəni 2 mln nəfərdən çox artıb [8].
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Qrafik 2.

Bəzi ərzaq məhsulları  ilə özünütəminat səviyyəsinin dinamikası

    Mənbə: stat.qov.az

Beləliklə Azərbaycanın iqtisadi dövlət siyasəti – “...mül-
kiyyətin özəlləşdirilməsi, sahibkarlığa, təşəbbüskarlığa şərait
yaradılması”[5] öz ictimai mənafelər baxımından  tam pozitiv
nəticələrə gətirib və eyni zamanda fərdi maraqlar da təmin olunub.
Aqrar sahibkarlığa yaradılan əlverişli şərait və fəal dövlət dəstəyi
nəticəsində bu sferada fəaliyyət göstərən müəssisələrin mənfəəti
çox ciddi artıb.2000-ci ildə bu müəssisələrin 0,5 mln manata
bərabər olan mənfəəti 2005-ci ildə 7mln, 2015-ci ildə isə 23mln
manata yüksəlib[1]. Bu tendesiya şübhəsiz ki, aqrar sferanın ən
böyük seqmentində də - ailə kəndli təsərrüfatlarında da mövcud-
dur.
        Ölkənin vahid torpaq fondunun 23%-nin xüsusi mülkiyyətə
verilməsi ilə başlanan sonradan prezident İlham Əliyevin yaradı-
cılıqla inkişaf etdirdiyi – aqrar sferaya subsidiyaların artırılması, iri
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təsərrüfatların yaradılması və.s. nəzərdə tutan kursun heyrətamiz
qədər parlaq nəticələri qətiyyən təkzib oluna bilməz, ancaq bu
baxımdan bir məsələ də qeyd olunmalıdır. Virtouz siyasətçi olan
Heydər Əliyev ən fərqli sosial – iqtisadi  mühitlərdə zəruri xətti
formalaşdirmaq və reallaşdırmaq işini ustalıqla yerinə yetirirdi.
Belə ki, Heydər Əliyev  Azərbaycana ilk rəhbərliyə gələndən bir il
sonra – 1970-ci ildə SOV.İKP MK və SSRİ  NK-nin  “Azərbaycan
SSR-də kənd təsərrüfatını inmişaf etdirmək tədbirləri haqqında”
qərarının qəbuluna  nail  olmuşdu. 1975-ci ildə başqa bir müvafiq
qərar – “Azərbaycan SSR-də kənd təsərrüfatı istehsalının daha da
intensivləşdirilməsi tədbirləri haqqında”, 1979-cu ildə isə “Azər-
baycan SSR-də kənd təsərrüfatı istehsalının daha da ixtisaslaş-
dırılması, üzümçülüyün və şərabçılığın inkişaf etdirilməsi tədbir-
ləri haqqinda” qərar qəbul olundu. .  Keçmiş SSRİ-nin çox zəngin
potensialından bacarıqlı istifadə qisa müddətdə öz nəticələrini
vermişdi və 1971-75-ci illərdə kənd təsərrüfat məhsullarının orta
illik dəyəri 1966-70-ci illərə nisbətən 34% artmışdı [6].1981-ci
ildə Azərbaycan 1mln.176 min ton üzüm istehsal edib, SSRİ üzrə
birinci olmuşdu[3]. Ümumiyyətlə bu tarixi mərhələdəki aqrar
inkişaf  aşağıdakı qrafikdən(qrafik 3) daha  aydın sezilir.

Öncə qeyd olunmuşdu ki, aqrar sferanın inkişafı fundamental
bir məsələnin – kənd təsərrüfat sektorunda xüsusi mülkiyyətin do-
minantlığına nail olunması ilə birgə  sahibkara fəal dövlət dəstə-
yini də tələb edir. Çünki “Aqrar məhsul bazarı hər bir ölkə üçün
spesifikdir və əsas xüsusiyyəti təlabatın qeyri – elastikliyidir” [12].
Bu qeyri – elastik tələb, aqrar sferaya məxsus spesifik risklər(təbii
və.s), güclü xarici rəqabət və.s. son nəticədə özünü müasir kənd
təsərrüfatı bazarının ən ağır problemində - qiymət disparitetində
birüzə verir:”...səınaye məhsullarından fərqli olaraq aqrar sektorun
məhsulları üçün qiymət dispariteti xarekterikdir” [12].
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Qrafik.3

1969 və 1985-ci illərdə Azərbaycanda bəzi kənd təsərrüfat
məhsullarının istehsalı.min ton

Mənbə:Azərbaycan və dünya ölkələrində kənd təsərrüfatı.İ.Abasov
B.2013.s.3

Bu cəhət - ən müxtəlif faktorların təsirindən yaranan qiymət
dispariteti kənd təsərrüfat sferasına birbaşa dövlət dəstəyini
zərurətə çevirir  və əksər ölkələrdə, hətta iqtisadi liberalizmin “xaç
atası” sayılan Qərbdə aqrar sferaya dövlət subsidiyalarını ayrılması
daimi bir praktikadır.  Çünki məsələ hər hansı bir sahənin rəqa-
bətədavamlılıq hüdüdları ilə məhdudlaşdırılmır və öz – özlüyündə
kənddə məşğulluğun artırılması və ya kəndlərin tənəzzülünün
qarşısının alınmasında deyil. Əsas məsələ hər bir ölkə üçün vacib
və strateji əhəmiyyətli bi məqamla – ölkənin ərzaq təhlükəsizliyi
ilə bağlıdır. Liberal Qərbi də kənd təsərrüfatına dövlət dotasiyası
ayirmağa bu cəhət sövq edir və aşağıdakı qrafık də təsdiq edir ki,
qocaman bazar ölkələrində kənd təsərrüfatı təkcə bazarın
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“gözəgörünməz əli” ilə tənzimlənmir. Xüsusilə nəzərə alsaq ki,
qlobal iqlim dəyişmələri bəşəriyyətin ən qədim və ən ağrılı prob-
lemlərindən birinin – aclıq probleminin həllini daha da kəskin-
ləşdirib, onda  aqrar sferanı bazar xaosundan kənarlaşdırmaq
zərurəti tam əsaslı görünür. Hər il quraqlığa görə 12 mln kənd
təsərrüfat torpağının deqradasiya olunduğu, 795 mln nəfərin aclıq
çəkdiyi dünyanın reallğı aqrar sferaya çox fəal dövlət dəstəyini
tələb edir [14].

Qrafik4

AB ölkələrində kənd təsərrüfatına subsidiyaların
həcmi.mln.avro(2014-cü il)

Mənbə: EAQF.Finansial report 2014

Heydər Əliyevin aqrar siyasətində bu vacib məqam qətiyyən
diqqətdən qaçırılmamışdı və Azərbaycanın maliyyə imkanlarının
kifayət qədər məhdud olduğu bir zamanda – 1990-cı illərin 2-ci
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yarısinda  zəruri qərarlar qəbul etdi. 2000-ci illərin ortalarından –
dövlət zəruri maliyyə imkanlarına malik olduğu vaxtdan  Heydər
Əliyevin formaşdırdığı bu xətt üzrə fəaliyyətin yaradıcı  bir
mərhələsi başlandı və prezident İlham Əliyev də aqrar sahibkarlığa
dövlət dəstəyinin  parlaq bir nüməsini yaratdı. Belə ki, tam
əminliklə iddia etmək olar ki, indi Azərbaycanda  aqrar sfera və
sahibkarlığın inkişafına yönələn kifayət qədər əhatəli, effektiv və
stimullaşdırıcı  dövlət dəstəyi sistemi mövcuddur. Bu sistemin
sxematik təsviri ilə iddia edilən fikir təsdiqlənir.

Beləliklə, kənd təsərrüfatının dinamik inkişafına yönələn
Heydər Əliyev aqrar siyasətində və bu siyasətin ardıcıl, inkişaf
etdirilmiş davamı olan İlham Əliyev kursunda bu mühüm məsələ
çox effektiv  həllini tapıb. Bu iqtisadi siyasət xətti aqrar sahib-
karlığın formalaşma və inkişafı əlverişli mühit yaratmğı hədəfləyib
və belə bir məqsəd uğurla reallaşdırılıb. Eyni zamanda aqrar
sahibkarlıq və ardıcıl olaraq bütövlükdə aqrar sferanın inkişafına
birbaşa dövlət dəstəyi zərurəti əsas hədəflərdən biri hesab olunub
.Bu məqsədə də nail olunub.

Öncə verilən sxematik təsvirdən bu vasıb məqam da sezilir.
Dövlət dəstəyi tədbirlərinin mühüm əksəriyyəti bir istiqamətə  -
aqrar istehsalın  intensivləşdirilməsi   istiqamətinə yönəlib və isti-
fadə olunan gübrənin dəyərinin 70%-nin dölət tərəfindən sahib-
karlara ödənilməsi bu baxımdan çox bariz bir nümunədir. Azər-
baycan aqrar siyasətinin  konseptual əsasını məhz bu məqam –
yüksək məhsuldarlığa malik kənd təsərrüfatı sferasını formalaş-
dırmaq təşkil edib. Şübhəsiz ki, bu siyasət formalaşdırılanda və
rellaşdırılanda  müasir dünyada məhsuldarlığın qlobal rəqabətdəki
rolu tam nəzərə alınıb. Nəzərə alınılıb  ki, son 40 ildə dünya üzrə
əkin sahəsi 40% azalsa da, bitkiçilik məhsulları istehsalı 2,3 dəfə
artıb. Eyni tendensiya heyvandarlıqda da baş verib və mal-qara
sayının 26% azalmasına  baxmayaraq, süd  istehsal 61%,  ət
istehsalı 27% artıb [2].
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 Sxem1

Aqrar sahibkarlığa dövlət dəstəyi sistemi

bitkiçilik heyvandarlıqümumi

Vergi
azadlığı

və

“Aqrolizinq”
tərəfindən
satılan texnika
və avadanlığın
dəyərinin
40%-nin
dövlət
üdcəsindın
ödənilməsi

əmlak və digər
sığorta

haqqlarının
50%-nin
büdcədən

ödənilməsi

Yanacaq və sürtkü
yağlarına görə hər
hektara 50 manat

verilməsi

Emal müəssisələrinə
verilən pambığın hər

kq-na 0,1, quru
tütünün hər kq-10 nq

1000kub.m su
istifadəsinə 0,5 manat

Aqrolizin tərəfindən
verilən müasir su
avadınlıqlarının

dəyərinin 40%-nin
büdcədən ödənilməsi

Istifadə olunan
gübrənin dəyərinin
70%-nin büdcədən

ödənilməsi

Alınan cins
mal-qaranın

dəyərinin 50%-
nin büdcədən
ödənilməsi

Süni
mayalanmadan

alınan hər buzov
üçün 100manat

Süni mayalanma
infrastrukturunun
dövlət tərəfindən

təminatı

Yoluxucu
xəstəliklərə qarşı

mübarizənin
dövlət tərəfindən
reallaşdırılması
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Aparılan təhlilləri yekunlaşdırıb, bir daha qeyd etmək olar ki,
ölkə aqrar sahibkarliq və bütövlükdə aqrar istehsalın inkişafının
tarixi bir mərhələsini çox pozitiv nəticələrlə başa vurub. Bu pozitiv
nəticələri şərtləndirən dövlət  siyasəti bu gün daha da zənginləşir.
6 dekabr 2016-cı idı Prezidentin fərmanı ilə təsdiqlənən
“Azərbaycanda kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsal və emalına
dair strateji yol xəritəsi” – pambıqçılıq, tütünçülük, ipəkçiliyin
dirçəldilməsi  kimi köklü məsələlərlə birgə aqrar sahənin ən kiçik
görünə bilən problemlərinin həllini gerçəkləşdirməyə yönələn
“strateji xəritə” əlbəttə ki, ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin daha da
etibarlı təminatına əsas olacaq.
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Kənd təsərrüfatında innovativ biznesin inkişafı: problemlər və
perspektivlər

Innovative business development in agriculture: рroblems and
prospects

Развитие инновационной деятельности в сельском хозяйстве:
проблемы и перспективы

Xülasə: Dünya kənd təsərrüfatı elm tutumlu məhsulların
gücləndirilməsi istiqamətində hərəkət edir. Bu, dünyanın inkişaf
etmiş ölkələrinin timsalında aydın görünür, dünyanın aparıcı
bazarlarına asanlıqla daxil olmağa imkan yaradır. Kənd təsərrüfatı
sektorunda biznesin yaradılması və stimullaşdırması üçün dövlətin
əsas məqsədlərindən biri sahibkarların maddi stimullaşdırılmasıdır.
Bu, kənd təsərrüfatında kiçik və orta biznesin uğurlu inkişafına
təkan verər. Kənd təsərrüfatında kiçik biznesin innovasiya inkişafı
müvafiq şərtlər olmadan təkmilləşdirilə bilməz. Buna görə də,
ölkəmiz aqrar-sənaye kompleksinin innovativ inkişafı problemini
həll etməlidır.

Açar sözlər: innovativ inkişaf, kənd təsərrüfatı, innovasiya
siyasəti, aqrobiznes, dövlət dəstəyi.

Abstract: World agriculture is moving in the direction of
increasing the science intensity of its products. This is especially
evident in the case of economically developed countries; it is easy
to penetrate the leading world markets. In the agricultural sector,
financial incentives for entrepreneurs are one of the main
objectives for creating and stimulating business. in this case, a
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successful development of small and medium-sized enterprises in
agriculture is possible. Innovative development of small business
in agriculture can not be improved without the necessary condi-
tions Therefore, our country needs to solve the task of innovative
development of the agro-industrial complex.

Key words: innovative development, agriculture, innovation
policy, agribusiness, government support.

Резюме: Мировое сельское хозяйство движется в направлении
усиления наукоемкости производимой продукции. Это особенно
наглядно на примере экономически развитых стран, легко
проникать на ведущие мировые рынки. В сельскохозяйственном
секторе для создания и стимулирования бизнеса одним из основных
целей является финансовое стимулирование предпринимателей. в
этом случае возможно успешное развитие малого и среднего
предпринимательства в сельском хозяйстве. Инновационного
развитие малого бизнеса в сельском хозяйстве не может
усовершенствоваться без необходимых условий  Поэтому нашей
стране необходимо решать задачу инновационного развития
агропромышленного комплекса.

Ключевые слова: инновационное развитие, сельское хозяй-
ство, инновационная политика, агробизнес, государственная
поддержка.

İnnovasiya inkişafı
Elmi-texniki tərəqqinin müasir inkişaf tempi insan fəaliy-

yətinin hər bir sahəsində innovasiya xarakterli işləmələrin geniş
tətbiq olunmasını tələb edir. Bu isə innovasiya xarakterli işləmələri
ərsəyə gətirən alimlərin və mütəxəssislərin fəaliyyət göstərdiyi
elmi-tədqiqat və layihə-konstruktor təşkilatları, ali təhsil müəssi-
sələri və hətta ayrı-ayrı ixtiraçılar ilə bu işləmələrin potensial
istifadəçiləri olan sənaye müəssisələri, şirkətlər, firmalar və
təşkilatlar arasında sıx əməkdaşlıq əlaqələrinin yaradılmasını vacib
bir məsələ kimi ortaya çıxarır. Belə əlaqələrin olmaması innovasi-
yalı işləmələrin istifadəsiz qalmasına, belə işləmələrə ehtiyacı olan
müəssisələrin isə daim mütərəqqi innovasiyaların axtarışında
olmasına gətirib çıxarır. [1, s. 3]
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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 informa-
siya, ekspert, marketinq, maliyyə, kadr və s. innovasiya fəaliy-
yətinin xidmətini təmin edən material, texniki, hüquqi və s.
vəsaitlərin məcmusu.İnnovasiya inkişafı – ilk olaraq yeniliklərin
yaradılmasını və reallaşdırılmasını təmin edən konstruktiv və
yaradıcı dinamikadır. Bəzi tədqiqatçılar innovativ inkişafa elmlə
kompleks şəkildə baxırlar, digərləri hesab edirlər ki, bu
“elmdənsonra” fəaliyyətdir, burada hazır innovativ məhsul istifadə
olunur. Bəs "innovasiya məhsulu" nədir? Bu, aşağıdakı tələblərə
cavab verən innovativ fəaliyyətin nəticəsidir:

- əqli mülkiyyət obyektinin reallaşdırılması;
- tələb olunan elmi-texniki səviyyəyə uyğun gəlməsi;
- ilk istehsal olunacaq və əgər ilk istehsal deyilsə, digər oxşar

məhsul ilə müqayisədə yüksək elmi və iqtisadi göstəricilərə malik
olmalıdır;

- rəqabətli olmaq.
İnnovasiya məhsulunun daşıyıcısı aqrar sənaye müəssisədir.

Bəs necə Azərbaycan Respublikasının aqrar-sənaye kompleksində
innovativ fəaliyyəti gücləndirək. Bu problem xüsusilə kənd
təsərrüfatı bazar formalarına keçidlə əlaqədar kəskin yaranmışdır.
Innovasiya fəaliyyəti - elmi araşdırmalar nəticəsində əvvəllər möv-
cud olmayan yeni məhsulun, xidmətin, biliyin yaranmasına gətirib
cıxaran  fəaliyyət növüdür. İnnovasiya prosesi nəticəsində yeni
yaxud təkmilləşmiş məhsul, xidmət təklif olunur.İnnovasiya
fəaliyyətinin ayrılmaz xüsusiyyətlərindən biri rəqabətqabiliyyətli
məhsulun bazara daxil olmasıdır. Xaricdə elmi-texniki nailiyyət-
lərin bazar məhsuluna cevrilməsi ən nüfuzlu avtoritet biznes
sayılır. Bu gün intellektual məhsullardan (kompyuter proqramları,
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lisenziyalar, nou-xau, ticarət markaları və s.) böyük gəlirlər əldə
edilir. [2]Aqrar-sənaye kompleksin elmi təhlili göstərdi ki, başa
çatmış, qəbul olunmuş və müştəri tərəfindən ödənilmiş layihələrin
ümumi sayının 2-3% -i məhdud miqdarda həyata keçirilmiş, 4-5%
- bir və ya iki təsərrüfatlarda, 60-70%  layihələrin taleyi isə 2-3
ildən sonra nə müştərilər, nə layihəni hazırlayanlar, nə də elmi-
texniki məhsul istehlakçıları tərəfindən məlum olmadı. Yaranmış
vəziyyət aqrar-sənaye kompleks təşkilatlarının maliyyə durumu-
nun əhəmiyyətli dərəcədə pisləşməsinin nəticəsidir. 2009-cu ilə
qədər ölkəmizdə elmi tədqiqatlara ayrılmış vəsaitlərin kəskin
azalması müşahidə olunur, Azərbaycan elminin inkişafı üzrə milli
strategiyanın hazırlanmasına ehtiyac yaranmışdır. Onu da qeyd
edək ki, son otuz il ərzində dünyanın 18 inkişaf etmiş dövlətlərində
ÜDM-un kənd təsərrüfatına düşən payında onların sayı 0,96%-dən
2,2%-ə qədər yüksəlmiş, eləcə də ABŞ-da 1,32%-dən 2,2%-ə
qədər artmışdır. Avstraliyada kənd təsərrüfatı tədqiqatlarına
çəkilən xərclər 1,52%-dən 4,42%-ə, CAR-da – 1,39%-dən 2,59%-
ə, 17 Afrika dövlətlərində isə 0,42%-dən 0,58%-ə qədər yüksəl-
mişdir.Aqrar-sənaye kompleksində onilliklərlə yığılmış güclü
elmi-texniki potensialı necə işə gətirməliyik? Zəif amillərdən
ASK-in effektiv innovasiya inkişafının formalaşmasında inno-
vasiyalara tələbatın öyrənilməsini göstərmək olar. Marketing hələ
də elmi-tədqiqatların aparılması və inkişafı üçün müştəri forma-
laşmasında ayrıca element deyil. Bir qayda olaraq, layihələrin
seçilməsində dərin iqtisadi ekspertiza aparılmır, səmərə və risk
göstəriciləri qiymətləndirilmir, istehsalda alınan nəticələrin sxemi
hazırlanmır. Bu ona gətirib çıxarır ki, yuxarıda qeyd olunduğu
kimi, innovasiya layihələrinin çoxu innovasiya məhsulu olmurlar.
Tədqiqatçılar qeyd edirlər ki, aqrar-sənaye kompleksinin innova-
siya inkişafının müasir şəraitində fəaliyyəti təkmilləşdirilməli olan
informasiya-məsləhət xidmətinin rolu əhəmiyyətli dərəcədə art-
mışdır, kadrlara ehtiyac var. [3] Bu hər şeydən vacibdir. Müəs-
sisənin iqtisadi imkanlarının aşağı olması ilə əlaqəli olan hazırda
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kənd təsərüfatı istehsalçılarının elmi nailiyyətlərə həssaslığı aşağı
səviyyədədir.Xarici ölkələrin (Yaponiya, Çin, Böyük Britaniya,
Cənubi Koreya, ABŞ, Almaniya və s.) təcrübəsi göstərir ki, bazara
layihələrin uğurlu irəliləməsinin əsas elementi layihənin bütöv
tsiklində menecmentin təşkili səviyyəsidir. Statistikaya görə,
xaricdə bir elmi layihə hazırlayana 10 menecer lazım gəlir, və
onlar bu işi axıradək görməlidirlər. Faktlara müraciət edək. Bitki-
çilikdə innovasiya prosesləri torpaq münbitliyinin yaxşılaşdırılma-
sı, kənd təsərrüfatı məhsullarının artımı, onların  keyfiyyətinin
artması sayəsində bitkiçilik məhsulları istehsalının həcminin
artırılmasına; deqradasiya proseslərinin, ətraf mühitin, ekologi-
yanın çirklənməsi problemlərinin aradan qaldırılması; enerji  xərc-
lərinin azaldılması  və bitkiçilik məhsullarının təbii amillərdən
asılılığının azaldılması; suvarılan və qurudulan torpaqların səmə-
rəliliyinin yüksəldilməsi; əmək və material xərclərə qənaət; ətraf
mühitin saxlanması və yaxşılaşdırılmasına istiqamətlənməlidir. Bu
baxımdan innovasiya siyasəti bitkiçilik sahəsində seleksiya
metodlarının təkmilləşdirilməsi üzərində qurulmalıdır - yüksək
məhsuldar potensiala malik olan yeni bitki sortlarının yaradılması,
əkinçilikdə və toxumçuluqda elmi əsaslandırılmış sistemlərin
öyrənilməsi.

Aqrar-sənaye kompleksin innovasiya inkişafını ləngidən
amillər.

Aqrar-sənaye kompleksin innovasiya inkişafını ləngidən
amillər çoxdur. Bunlara aşağıdakıları aid etmək olar:

1) elmi-texniki tərəqqinin zəif idarə olunması, dövlət və
özəl biznes arasında sıx əlaqənin olmaması;

2) aqrar elmə çəkilən xərclərin kəskin azalması;
3) kadrların hazırlıqlı olmaması;
4) marketinq işinin aşağı səviyyədə olması;
5) istehsalda elmi-texniki nailiyyətlər və innovativ proq-

ramlar üzrə tədbirlərin maliyyələşdirilməsinin kəskin azalması;
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6) ASK-də innovasiya inkişafı prosesini stimullaşdıran
mexanizmlər indiyədək işlənib hazırlanmayıb və s.

Elmi ədəbiyyatda innovasiyalar bir neçə əlamətlər üzrə
təsnifləşdirilir – radikallığın dərəcəsinə görə, iqtisadi inkişafda
əhəmiyyətinə görə innovasiyalar bölünürlər bazis, yaxşılaşdırılan
(təkmilləşdirilən) və psevdoinnovasiyalara (yalnış innovasiyalara).

Nəticələrin istiqamətlərinə görə innovasiyalar - məhsul və
prosesli innovasiyalara bölünürlər. Məhsul innovasiyaları yeni və
ya təkmilləşdirilmiş məhsulları əhatə edir. Onlara yeni materiallar,
yeni yarımfabrikatlar və komponentləri, yeni məhsulların alınması
daxildir. Prosesli innovasiyalar bölünürlər texnoloji innovasiyalara
– məhsul istehsalında yeni texnologiyalar, təşkil-idarəetmə -
istehsal təşkilinin yeni metodları, yeni idarəetmə strukturunun
təşkili və sosial innovasiyalara - əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması,
istirahət, səhiyyə xidmətlərinin göstərilməsi, təhsil və mədəniyyət
sahəsində insan ehtiyaclarının ödənilməsi. [4]İnnovasiya proses-
lərini təmin etmək üçün aqrar sferada geniş təkrar istehsal üçün şə-
rait yaradılmalıdır və ilk olaraq müəssisənin maliyyə durumu
yaxşılaşdırılmalıdır. Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin çoxu dövriy-
yə kapitalını itirmişlər, ödənilməli olan hesab satışdan əldə edilən
illik gəliri ötüb, bir çoxları da normal istehsal prosesi bərpa etmək
üçün yeni kredit götürə bilmirlər. 2005-ci ildə hətta dotasiyaların
və subsidiyaların verilməsiylə kənd təsərrüfatı müəssisələrin
əksəriyyəti gəlir əldə etmirdi.Aqrar-sənaye kompleksində innova-
siyanın inkişafını ləngidən amillərə ərzaq məhsullara daxili tələ-
batın azalması, aqrar sektora dövlət dəstəyinin və elmi-texniki
proqramların maliyyələşməsinin az olması, kredit sisteminin az
inkişaf etməsi, kredit faizinin yuxarı olması, dövlət innovasiya
siyasətinin və strategiyasının və eləcə də innovasiya infrastruk-
turunun olmaması, aqrar təşkilatların innovasiya menecmenti
sahəsində kadr personalı hazırlığının tələb olunan səviyyədə
olmaması. [5]Aqrar iqtisadiyyatın innovasiya inkişafı yolunda əsas
maneələrdən biri - ixtisaslı menecerlərin və mütəxəssislərin kəskin
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çatışmazlığıdır. Hal-hazırda, işdən çıxan rəhbərlərin və mütəxəs-
sislərin sayı qəbul edilənlərdən artıqdır. Aqrar iqtisadiyyatın
innovasiya növünün inkişafı əsasən regionun elmi-texniki siya-
sətilə və innovasiya mexanizminin formalaşması ilə müəyyən
olunur. Anti-böhran proqramının həyata keçirilməsində mühüm
rolu seleksiya-genetika, texnoloji, təşkilati-idarəetmə və sosial tipli
yenilikləri istifadə edən subyektlər oynayır.

Nəticə
Regional aqrar-sənaye kompleksinin innovasiya prosesləri

inkişafı prioritetlərinə daxil edilməlidir:
• təşkilatların texnoloji təchizatı;
• enerji və resurslara qənaət, istehsal, saxlanma və kənd

təsərrüfatı məhsullarının emalı texnologiyaları;
• torpaq münbitliyinin bərpası, bütün növ deqradasiyanın

qarşısının alınması, aqro-iqtisadi sistem və aqrolandşaft adaptiv
texnologiyalarının inkişafı;

• üzvi kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının inkişaf
etdirilməsi;

• aqrar sahənin infrastruktur və informasiya ilə təmin
edilməsində müasir sistemin yaradılması;

• mütərəqqi texnoloji strukturların formalaşması üçün dövlət
innovasiya siyasətinin, eləcə də federal və regional səviyyədə
strategiyaların hazırlanması,

• innovasiya əsasında aqrar-sənaye kompleks fəaliyyətinin
təşkilati-iqtisadi mexanizminin innovasiya fəaliyyətində formalaş-
ması;

• innovasiya fəaliyyətinin aktivləşməsində dövlət təş-
kilatlarının rolunun gücləndirilməsi;

• aqrar-sənaye kompleksin inkişafında regional və yerli
innovasiya proqramlarının hazırlanması;

• innovasiya fəaliyyəti sahəsində təşkilatın innovasiya aktiv-
liyini və elmi-tədqiqat nəticələrinin kommersiyalaşdırılması
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artımını təmin edən kadrların hazırlanması sisteminin təkmilləş-
dirilməsi.

Demək, aqrar-sənaye kompleksin innovasiya inkişafına təsir
edən mənfi amillər aradan qaldırılmalıdır. Bunlara aiddir:
departament dissosiasiyası, aqrar elmi potensialın zəifləməsi, aqrar
istehsalın mürəkkəbliyi və xüsusiyyətləri, aqrar sektorda innova-
siya proseslərinin yüksək riski, müəssisələrin maliyyə durumunun
zəif olması, kənd təsərrüfatı və sənaye məhsullarında qiymət
uyğunsuzluqları, kənd təsərrüfatında aşağı əmək haqqı, ixtisaslı
kadrların defisiti, ərzaqa olan daxili tələbatın az olması, aqrar
sahədə monopoliyanın gücləndirilməsi, dövlət innovasiya siyasəti-
nin və strategiyasının olmaması.
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