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Ölkə iqtisadiyyatının sahələri üzrə aparılan tədqiqat işləri və alınmış nəticələrin geniş oxucu 

kütləsinə çatdırılması məqsədilə Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin Elmi Şurasının 

qərarı ilə “Tikintinin iqtisadiyyatı və menecment” elmi-praktiki jurnal təsis edilmişdir. Jurnal 

Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinin Mətbuat nəşrlərin reyestrinə 02.12.2015-ci il 

tarixində 4024 nömrəsilə və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya 

Komissiyası Rəyasət Heyətinin “Azərbaycan Respublikasında dissertasiyaların əsas nəticələrinin 

dərc olunması tövsiyə edilən dövri elmi nəşrlərin siyahısı”nın iqtisad elmləri bölməsinə 

(04.07.2018-ci il, protokol №11-R) daxil edilmişdir.“Tikintinin iqtisadiyyatı və menecment” elmi-

praktiki jurnalı ildə 4 dəfə nəşr edilir. Jurnalda azərbaycan, rus və ingilis dillərində məqalələr dərc 

olunur.  

Jurnal Universitetin “Xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və menecment” kafedrası tərəfindən 

hazırlanır və çapa təqdim edilir.  
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İSLAHATLARA ALTERNATİV YOXDUR 

 

 
 

 

Biz Azərbaycanı müasir, sürətlə inkişaf edən, şəffaflığı öz siyasətində  

bayraq edən ölkə kimi görmək istəyirik və buna nail olacağıq.  

Heç kim bu işdə bizə mane ola bilməz 

 

İlham Əliyev 
 

 

Ölkə prezidenti İlham Əliyevin yanında 15 oktyabr 2019-cu ildə iqtisadi müşavirə keçirildi. Bu 

müşavirədə ölkə başçısı çıxış edərək qeyd etdi ki, doqquz ayın sosial-iqtisadi göstəriciləri müsbətdir, 

iqtisadi artım təmin olunub. Belə ki, qeyri-neft sektorunda iqtisadi artım 3 faizdən çoxdur, bu isə 

göstərir ki, şaxələndirilmə ilə bağlı tədbirlər öz nəticəsini verir, qeyri-neft sənayesi sahəsində artım 15 

faizdən çox olub və bu göstəricini rekord göstərici hesab etmək olar. Bununla yanaşı digər iqtisadi 

göstəricilər də çox müsbətdir, nəticədə ölkənin xarici dövlət borcu ümumi daxili məhsulun 17 faizini 

təşkil edir və bu göstəriciyə görə Azərbaycan dünya miqyasında doqquzuncu yerdədir. Ölkədə 4 milyon 

200 mindən çox insanın maddi vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına istiqamətlənmiş sosial yönümlü 

layihələr həyata  keçirilir. Bunun nəticəsi olaraq minimum pensiyanın alıcılıq qabiliyyəti səviyyəsinə 

görə ölkəmiz MDB məkanında birinci yerdə, orta aylıq pensiyanın həcminə görə isə üçüncü yerdədir. 

Ölkədə iqtisadiyyatın sahələrində müntəzəm olaraq islahatlar aparılır, qeyri-neft sektorunun inkişafı 

təmin edilir. Müşavirədə prezident İlham Əliyev qeyd etdi ki, vergi və gömrük sahələrində aparılan 

islahatlar, şəffaflıqla bağlı həyata keçirilən tədbirlər öz səmərəsini verməkdədir. Gömrük və vergi 

orqanları 2019-cu ilin doqquz ayında büdcəyə plandan əlavə 700 milyon manatdan çox vəsait daxil 

ediblər. Eyni zamanda müşavirədə qeyd edildi ki, Azərbaycan sosial müdafiə sahəsində dünya 

miqyasında nümunəvi ölkə olaraq həm minimum əmək haqqını və həm də pensiyaları artırır, 

özünəməşğulluq proqramının geniş həyata keçirilməsini təmin edir. Bu ilin sonuna qədər on mindən 

çox insan bu proqramla əhatə olunacaqdır. 
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Prezident İlham Əliyev bu müşavirədə xüsusi olaraq göstərdi ki, əsas vəzifə iqtisadi inkişafı 

şərtləndirən islahatları dərinləşdirməkdir. Bütövlükdə Azərbaycanda iqtisadi sahədə aparılan 

iqtisadi islahatların nəticələri Beynəlxalq aparıcı maliyyə qurumları tərəfindən yüksək 

qiymətləndirilir. Belə ki, “Doing Business” hesabatında ölkəmiz biznes mühitinə görə dünya 

miqyasında 25-ci yerdədir, son hesabatda ölkəmiz 20 ən islahatçı ölkələr sırasında yer alıb. Bu il 

dünyanın aparıcı maliyyə qurumlarından olan Davos Ümumidünya İqtisadi Forumunun dərc etdiyi 

yeni hesabatda Azərbaycanın həyata keçirilən islahatlar üzrə 5-ci yerdə, nəqliyyat infrastrukturuna 

görə 31-ci, yol infrastrukturuna görə 27-ci yerdə olması göstərilir.  

Ölkə prezidenti iqtisadiyyatın bütün sahələrinə müasir iqtisadiyyatı bilən, istedadlı, savadlı 

gənc kadrların cəlb edilməsinə xüsusi diqqət verir. Belə ki, o, hökumətə kadr islahatlarının 

aparılması istiqamətində xüsusi tapşırıq vermişdir. Ümumiyyətlə prezident müşavirədə xüsusi 

olaraq qeyd etdi ki, islahatlara alternativ yoxdur. 
Beləliklə, Dövlət Statistika Komitəsinin 2019-cu ilin 9 ayının sosial-iqtisadi inkişaf 

göstəricilərinin təhlili göstərir ki, ölkəmizdə həm sosial, həm də investisiya yönümlü proqramlar 
uğurla həyata keçirilir. Belə ki, 15 oktyabr 2019-cu il tarixində Prezident İlham Əliyevin yanında 
keçirilən iqtisadi müşavirədə qeyd olunduğu və Dövlət Statistika Komitəsinin cari ilin 9 ayının 
məlumatında göstərildiyi kimi ölkədə bu dövr ərzində 58 milyard 464,2 milyon manatlıq və yaxud 
əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2,5 faiz çox ÜDM istehsal edilmişdir. İqtisadiyyatın qeyri-
neft sektorunda istehsal olunmuş əlavə dəyər 3,5 faiz, neft-qaz sektorunda isə 1,1 faiz artması 
müşahidə olunmuşdur. Dövlət Statistika Komitəsinin iqtisadiyyatın sahələri üzrə əsas göstəricilərinə 
əsasən qeyd etmək olar ki, bu  dövrdə  tikinti  sektoru  istisna olunmaqla bütün sahələrdə, yəni 
informasiya və rabitədə əlavə dəyər 16,4, kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıqda 7,1, 
turizm və ictimai iaşədə 4,9, ticarət, nəqliyyat vasitələrinin təmirində 1,3 və digər xidmət 
sahələrində 2,2 faiz artmışdır. Ölkə əhalisinin hər bir nəfərinə düşən Ümumi Daxili məhsul 5910,1 
manat olmuş, iqtisadi sektorda orta əmək haqqı 8,9% artmışdır.  

Ölkə prezidentinin sosial sahəyə verdiyi böyük önəm təhsil sahəsində də islahatların sürətini 
artırmış, təhsilin əlçatanlığının artmasına, keyfiyyətin yüksəlməsinə, təhsilverənlərin və 
təhsilalanların sosial problemlərinin həll olunmasına şərait yaratmışdır. 

Ölkə prezidentinin sərəncamına əsasən, dövlət hesabına maliyyələşən təqaüd yerlərinin sayı 
cari il martın 1-dən 16 min vahid artırılmış, təqaüd alan tələbələrin sayı 2019-2020-ci tədris ilində 
45 faizə, 2020-2021-ci tədris ilindən başlayaraq isə 50 faizdən az olmayan səviyyəyə çatdırılması 
nəzərdə tutulmuşdur. Bununla yanaşı, doktorantlara, ali, orta ixtisas və peşə təhsili müəssisələrində, 
həmçinin AMEA-nın magistratura səviyyəsində təhsil alan tələbələrə verilən təqaüdlərin məbləği də 
orta hesabla 20 faiz artırılmış, bu tədbirlər 110 mindən çox tələbəni və doktorantı əhatə etmişdir. 
Eyni zamanda, ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat səviyyəsinə dövlət sifarişi yerləri 66 faiz 
artaraq 12300-dən 20500-ə çatdırılmış, ümumi qəbul planının 42 faizini təşkil etmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 3 oktyabr tarixli 428 nömrəli 

Qərarı ilə ayrı-ayrı ixtisaslar üzrə dövlət sifarişi ilə ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və əsas 

(baza ali) tibb təhsili səviyyəsində hər bir təhsilalana düşən təhsil xərclərinin miqdarı artırılmışdır. 

Bu qərarlar universitetlərin maliyyə vəziyyətinə müsbət təsir göstərmiş, əməkdaşların 

əməkhaqlarının artırılmasına şərait yaratmışdır. Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetində 

elmi şuranın qərarı ilə professor-müəllim heyətinin əməkhaqqı orta hesabla 25%, əməkdaşların 

əməkhaqqı 20% artırılmışdır. 

 

 

 

AzMİU-nin rektoru, 

prof. G.H. Məmmədova 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НЕЧЁТКИХ ДАННЫХ МАРКЕТИНГОВОГО 

ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА РЕГИОНА 

 

Резюме 

Рассмотрено использование  гибридных моделей, для интеллектуального анализа данных 

нечеткого маркетинга.   Предложены подходы к идентификации свойств маркетин-гового 

геопространства:  адаптивности, самообучаемости, самонастройки и обеспечения 

устойчивости развития.  

Ключевые слова: информационное маркетинговое пространство,  архитектура системы 

маркетинга, маркетинговые  системы, интероперабельность, комбинированные модели 

 

Введение 

Цифровая экономика, становление и развитие которой мы наблюдаем в настоящее 

время, имеет свои особенности и приоритеты. К важнейшим из них следует отнести 

повсеместное внедрение средств искусственного интеллекта, позволяющее реализовывать 

мониторинг огромного количества параметров экономических, политических и социальных 

процессов вообще и в привязке к соответствующему региону, в частности, и осуществлять 

адекватные процедуры принятия управленческих решений. 

Говоря о региональных процессах, можно обнаружить связь и взаимодействие между 

отдельными их параметрами: интероперабельность, то есть «способность взаимодействовать 

и функционировать с другими процессами или системами без каких-либо ограничений» [1], а 

с привязкой к географическому положению и «геоинтеоперабельность» [2]. При этом ряд 

исследователей [3, 4, 5] говорят о геоинформационном пространстве, как феномене, 

образованном System of Systems, включающей компоненты естественного и искусственного 

происхождения и обладающей синергетическими свойствами [4].  

Особенностями геоинформационного пространственного подхода в исследовании 

распределенных социальных, экологических, экономических, в том числе и маркетинговых 

процессов, являются универсальность, междисциплинарность и возможность использования 

в этих исследованиях преимуществ системного подхода. 

В работе [5] термином «геоинформационное пространство» называется «совокупность 

информационных координированных компьютерных моделей территорий. ГИП является 

цифровым описанием совокупности частных представлений изучаемого геопространства, 

созданных человеком в компьютерной среде и предназначенных для компьютерного 

использования при решении пространственных задач и выработки пространственных 

решений»[6].  

Единое геопространство как информационная система 

Единое геоинформационное пространство (ЕГИП) региона содержит информацию в 

упорядоченном виде: собственно геоинформации, пространственные объекты, множества 

моделей геоданных, отображающих основные их физические, химические, экономические и 

т.д. свойства.  

В отличие от  объективной   реальности,  ЕГИП   является  виртуальным  объектом, 

проектируется   и  создается   человеком  только  в  компьютерной   среде.   Его проекции  на 
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предметные области: строительство, экономика, геология, экология и пр. в значительной 

мере предопределенные решаемой задачей, получили название цифровых план-схем 

(ЦПС)[7].  

ЕГИП региона предназначено для решения пространственных задач средствами 

интеллектуального анализа данных, «выявлении территориально распределенных 

закономерностей, выработке пространственных решений по управлению жизнеобеспечения, 

сохранению природной среды, развитию общественного производства, при информационно-

справочном обеспечении населения, в качестве основы для создания и функционирования 

территориальных информационно-управленческих систем»[6].  

В техническом и информационном аспектах единое геоинформационное пространство 

должно представлять собой геоинформационную систему, включающую базу знаний, на 

территорию Субъекта РФ или Федерального округа РФ.  

На данный момент создана серьезная теоретическая база моделирования 

пространственно-временной организации хозяйства и жизнедеятельности населения, 

обоснованы основные  закономерности отдельных информационных слоев этого 

геопространства [3,7], трансформации его отдельных компонентов в условиях конкурентной 

экономики. Так П.А. Минакир отметил, что: «Пространственная экономика есть форма 

существования экономики как совокупности взаимодействующих экономических агентов, 

определенным образом распределенных в географическом пространстве. При этом под 

экономическим агентом имеется в виду индивидуум, который участвует хотя бы в одном из 

процессов производства, обмене, потреблении» [8]. 

В ходе системного анализа «среди исследованных методов были выделены методы 

лексико-семантического моделирования когнитивных структур знаний, которые позволяют 

учесть особенности геоинформационной среды. Предлагаемая структура интеллектуального 

анализа маркетинговых данных основана на гибридных формах представления знаний: 

сочетание иерархической классификации с возможностью установления и адаптивной 

модификации нескольких видов тезаурусно - семантических отношений. 

Этот подход, активно использующий понятия «когнитивного геопространства» и 

«когнитивной геоинтероперабельности», предназначен для координации работы экспертов 

из различных предметных областей, в информационных системах (ИС) в 

автоматическом/полуавтоматическом режиме; изучения методов и подходов для создания 

цифрового поколения технологий геоинформационной направленности.  

Нечёткое маркетинговое пространство региона 

Измерение результатов маркетинговой деятельности отдельных субъектов рынка, в 

конечном итоге позволяет формировать траектории поведения маркетинговой системы в 

целом, в зависимости от активной среды, внутренних и внешних связей, формирующих 

маркетинговое ГИП [9]. При этом важно, что «маркетинг пространственного взаимодействия 

требует непрерывной ориентации на инновационные изменения в производстве и в системе 

управления им, а значит постоянного совершенствования интеллектуальной деятельности, 

что необходимо в связи с усложнением процесса изучения реальности и виртуальности 

взаимодействия бизнес-субъектов» [10], их целенаправленного взаимовлияния при решении 

задач экономики.  

Системные исследования маркетингового ГИП предполагают, что в их результате 

будут оптимизированы не только условия его формирования, но и эффективность 

дальнейшего функционирования и развития. Особое внимание в  системных  исследо ваниях 

маркетинга «должно уделяться изучению причинных связей поведения  марке тинговой 

системы и выявлению такой ее структуры и свойств, которые обеспечат эффективную 

реализацию маркетинговых мероприятий»  
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Системные маркетинговые исследования при организации пространственной 

экономики должны включать следующие основные направления [9,11,12]: 

1. Вопросы теории, в том числе интеллектуальный анализ Big Data, и моделей, 

изучение и развития концепций, инструментов и технологий маркетинга; измерение и оценка 

свойств маркетинга и маркетингового пространства, характерных для конкретного региона, 

развитие и реальное применение методов синергетического моделирования  

2. Выявление НЕ-факторов в принятых моделях маркетинга и оценка их влияния 

на архитектуру и управляемость маркетингового геоинформационного пространства 

3. Маркетинговая политика всех уровней: стратегии, программы, механизмы их 

реализации. 

4. Ценовая и тарифная политика в системах регионального маркетинга; внешняя 

общая и локальные маркетинговые интероперабельности.  

В основе пространственно-временного подхода при исследовании маркетингового 

геопространства (МГИП) должен лежать принцип системности и рассмотрения ее состоящей 

из элементов разных типов, обладающих разнородными связями между ними в пространстве 

(что, собственно, и определяется как System of Systems [3,12]).  

МГИП может трактоваться как совокупность социально-экономических образований 

(подпространств) рыночного пространства, находящихся в непрерывном пространственном 

взаимодействии по поводу формирования и развития спроса на товары и услуги и получения 

прибыли. Все виды этих подпространств обладают рядом общих свойств: протяженностью, 

взаиморасположением объектов пространства, узлами (центрами), сетями и т.п.  

Важнейшим преимуществом пространственного подхода является возможность 

«многомерного (многослойного) представления пространственно-локализованной системы 

маркетинга, в рамках которой взаимодействуют экономические, социальные, 

географические, политические, технологические факторы, определяющие, как равновесное 

функционирование и развитие пространственной системы маркетинга в целом, так и 

обеспечение условий максимизации эффективности ее функционирования» [13].  

Таким образом, в рамках пространственной концепции, МГИП трактуется как 

сложная система систем, совокупность подсистем различной физической природы, и связей 

между ними во многих измерениях: социальном, отраслевом, территориальном и т.д. [14].  

Комплексные модели в исследованиях МГИП   

Маркетинговое геоинформационное пространство, являясь сложной многомерной нечеткой 

и нелинейной системой, требует для своего осмысления и изучения адекватного 

математического аппарата, характерного для типичных открытых динамических систем, 

зачастую, существенно зависящих от начальных условий. Тем самым, помимо традиционных 

НЕ-факторов, затрудняющих оценки динамики и возможности прогнозирования, может 

присутствовать так называемая детерминированная случайность, вызванная наличием 

бифуркаций и странных аттракторов. Это добавляет неполной предсказуемости протекания 

экономических процессов и возможности возникновения хаоса. Анализ показал [16], что 

определение качественных показателей, влияющих на равновесное функционирование и 

развитие маркетинговой пространственной системы, и формирование условий максимизации 

её эффективности влечёт за собой учёт четырёх основных групп факторов: рыночных, 

макроэкономических, отраслевых и социально-технологических. Решение подобного рода 

многокритериальных задач предполагает использование гибридных интеллектуальных 

систем, в которых может применяться совокупность:  

 систем нечёткой логики; 

 генетических алгоритмов; 

 искусственных нейронных сетей; 
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 имитационных, в том числе агентных моделей; 

 аналитических моделей; 

 экспертных и хаотических систем. 

Главное преимущество использования этих систем заключается в возможности 

эффективной работы с реальными, то есть нечёткими, неточными и приближёнными 

данными, что не может быть выполнено с помощью традиционных или классических 

методов моделирования, которые часто не охватывают сущности рассматриваемой сложной 

системы. 

К гибридным (комбинированным)  системам относятся проблемно-ориентированные 

интерактивные системы, сочетающие в себе достоинства имитационных, оптимизационных 

и экспертных систем. Отметим, что перечисленные виды систем не являются 

взаимоисключающими. 

К общенаучным методам исследования в маркетинге можно отнести [14]: 

 системный анализ; 

 комплексный подход; 

 программно-целевое планирование 

 Помимо них, в исследованиях МИП активно используются такие аналитико-

прогностические методы как: 

 математическое программирование; 

 теория вероятностей; 

 теория массового обслуживания; 

 экономико-статистические методы; 

 теория связи, сетевое планирование;  

 методы экспертных оценок и др.  

 
 

Рис.1- Структура системных исследований в маркетинге 

 

Гибридные модели исследований [16]: 

 neuro computing+fuzzy logic (NF); 

 fuzzy logic+ genetic algorithms (FG); 

 fuzzy logic+сhaos theory (FCh); 

 neural networks+genetic algorithms (NG); 

 neural networks+сhaos theory (NCh); 

 neural networks+fuzzy logic+genetic algorithms (NFG)  и др.  

http://marketingbases.ru/5ropx1as.html
http://marketingbases.ru/eztx8ell.html
http://marketingbases.ru/z_q9khr1-2.html
http://marketingbases.ru/z_q9khr1-2.html
http://marketingbases.ru/z_q9khr1-2.html
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Более того, существуют системы [5], содержащие в себе все три элемента (точнее 

сказать, измерения) - оптимизацию, имитацию и формальную систему логического вывода. 

Так же как и в оптимизационной системе возникает необходимость в организации 

имитационного режима работы, так и в имитационной системе, во многих случаях, возникает 

необходимость в организации оптимизации. Чаще всего, оптимизация используется при 

подготовке тех вариантов управлений, которые будут затем сравниваться с помощью 

имитации. 

При этом все три вида проблемно-ориентированных измерения (интерактивных 

подсистем) взаимозависимы и могут дополнять друг друга, а использование всех трех 

инструментов - оптимизации, имитации, формальных систем логического вывод, т.е. 

построение комбинированных систем, является естественным при решении различных 

достаточно сложных проблем МГИП для максимизации их эффективности. 

Комбинированными (гибридными [13,16]) называются модели, использующие различные 

подходы, стили, парадигмы моделирования в рамках одной разработки для построения 

наиболее адекватной и результативной модели. В настоящее время можно говорить о всё 

возрастающем внимании к построению гибридных имитационных моделей, имеющих 

комбинированную архитектуру.  

Гибридные модели могут быть применены при формировании устойчивых 

адаптивных архитектур маркетинговых информационных систем в рамках и условиях 

МГИП.  

Сложность математического моделирования в маркетинговых исследованиях 

обусловлена: 

  сложностью объекта исследования, нелинейностью маркетинговых процессов, 

наличием пороговых эффектов, например минимального уровня стимулирования 

продаж, временными лагами; 

  эффектом взаимодействия маркетинговых переменных, которые в большинстве 

своем нечетки, недоопределенны и взаимозависимы; 

  сложностью измерения нечетких маркетинговых переменных;  

  нечеткостью и неустойчивостью маркетинговых взаимосвязей; 

 значительным влиянием человеческого фактора на все маркетинговые процессы.   

В результате комбинирования (гибридизации) методов интеллектуальной обработки 

данных [14], объединения нескольких технологий искусственного интеллекта появился 

термин “мягкие вычисления” (soft computing), который в 1994 году ввел Л. Заде. Мягкие 

вычисления представляют собой набор вычислительных методологий, которые обес-

печивают основу для понимания, конструирования и развития интеллектуальных систем. 

Soft Computing объединяет такие области, как вероятностные рассуждения и эволюционные 

алгоритмы, искусственные нейронные сети (НС) и нечеткая логика (НЛ). Эти области 

дополняют друг друга и используются в различных комбинациях для создания гибридных 

интеллектуальных систем.  

Примером использования такого подхода служит модель, позволяющая  исследование 

таких важных свойств пространственной системы маркетинга, как устойчивость и адап-

тивность её информационной архитектуры [1,2]. Устойчивость архитектуры пространст-

венной геоинформационной системы маркетинга определяется стабильностью её структуры, 

параметров состояния, и, главное, стабильностью течения процесса её функционирования и 

развития. Свойство адаптивности системы маркетинга означает, прежде всего, её гибкость и 

самонастраиваемость.  
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Адаптивная архитектура - это «разумная» архитектура, обладающая свойством 

настраиваться на потребности конкретного предприятия и позволяющая организациям 

оперативно реагировать на изменения рынка и информационно-технологических потоков [7].  

Для оценки устойчивости архитектуры маркетинговой информационной системы 

могут быть применены, как было сказано выше, гибридные модели, сочетающие в себе 

преимущества имитации, оптимизации и мягких вычислений. Среди них выделим такие 

методы, которые могут реализовать свойства адаптивности и способность обучаться, 

самонастраиваться. Это, прежде всего, нейронные сети и нечёткая логика. Обе технологии 

являются средствами моделирования и работают после стадии обучения или извлечения 

знаний. Нейронные сети применяются в тех случаях, когда зависимые и независимые 

переменные связаны сложными нелинейными соотношениями.  

Общая структура системы, использующей нечёткую логику и нейронные сети, 

содержит основные блоки, синергетический эффект совместного взаимодействия которых 

определяет интеллектуальность функционирования системы: базу знаний, блок решений, 

блоки фаззификации и дефаззификации. (Рис.2) 

 
Рис.2 - Классическая нейро-нечёткая (NF) модель исследования маркетинговых 

процессов [16] 

При этом: 

1. Первый слой выполняет фазификацию  

2. Второй – выполняет агрегирование [15] отдельных переменных  

3. Третий слой рассчитывает весовые функции сети 

4. Четвёртый слой рассчитывает взвешенную сумму сигналов   

5. Пятый слой – нормализующий 

 

Заключение 

Маркетинговое  геоинформационное пространство может рассматриваться, как 

совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих отношений по созданию, 

распределению, и использованию некоторых ценностей. Оно выступает как целостная, 

самоорганизующаяся система, что позволяет измерять и оценивать эффективность 

взаимодействия входящих в это пространство элементов с единых концептуальных 

положений.     В    пространственном,  многомерном   измерении   поведения   маркетинговой  
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системы важна роль использования системных исследований на всех иерархических уровнях 

её функционирования.  

Особое внимание при проведении системных исследований маркетингового 

пространства следует уделять рыночным, макроэкономическим, отраслевым и социально-

экономическим факторам [6].  

Эль-Энсэри  писал: «Теория маркетинга начинала как единственная, достаточно 

широкая теория. По прошествии времени изменилась практика и точки зрения относительно 

маркетинга, а маркетинговые концепции и подходы стали гораздо более плодовитыми. Все 

это внесло изменения в содержание и формы маркетинговой мысли, обеспечив большее 

разнообразие теорий. Множество фактов, концепций и теорий усилили интеграцию знания в 

более высокие планы унификации и абстракции. Теперь необходима общая теория 

маркетинга для объединения различных концепций маркетинга»[8]. Добавим: lля создания 

обновленной теории маркетинга необходима современная «фаззификация» подходов к этой 

науке. 
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Abstract 

 

It has been considered the use of hybrid models for data mining of fuzzy marketing. Also it 

has been proposed approaches to the identification of the properties of marketing geospace: 

adaptability, self-learning, self-adjustment and sustainable development. 
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BİLİK İQTİSADİYYATINDA İSTEHSALATDA QİYMƏT SİYASƏTİNİN 

STRATEGİYASI 

 

Xülasə 

Respublikada maşınqayırma zavodlarının  nümunəsindən istifadə edərək qiymət 

strategiyasının formalaşdırılması üçün əsas istiqamətlər və tədbirlər araşdırılır. Məhsul çeşidinin 

əsas qrupları müəyyənləşdirilir və onlar üçün əsas qiymət strategiyaları müəyyənləşdirilir. Qiymət 

strategiyasının formalaşmasına təsir edən amillər nəzərə alınır, respublikanın maşınqayırma  ASC-

də effektiv qiymət və idarəetmə quruluşunun yaradılması mexanizmi təklif olunur.  

Açar sözlər: qiymət strategiyası, hadisə, qiymət aralığı, çeşid, orta qiymət strategiyası, 

nüfuzlu qiymət strategiyası, çevik qiymət strategiyası, aşağı qiymət strategiyası, qiymətə nəzarət, 

marketinq qarışığı 

 

 

Azərbaycan Respublikası İttifaq tabeciliyində olduqda respublikanın ərazisində olan neft 

maşinqayirma zavodlari SSRİ  nefitcilərin qazma və hasilatda istifadə olanan avadanliqların 

təqribən  75%-dən coxunu təmin edirdilər.İndiki dövrdə isə maşinqayirma zavodlarinin sayının və 

məhsul istehsalının azalmasi ilə əlaqədar təqribən 4 dəfə azaldi.Bunun əsas səbəbi respublikanın 

bazar iqtisadiyyatına kecidi ilə əlaqədər dövlətin öz yükünün əsas hissəsini öz uzərindən ğöturərək 

müəssisələrə verməsi oldu.Əvvəllər dövlət mərkəzləşdirilmiş qiymət  sistemindən istifadə edərək 

məhsul satişinı özu təşkil edirdi. Müəssisələrin azad qiymət siyasətinə kecməsi onlarin bu sahədə 

muvafiq bilik və təcrubəyə malik olmadigi ucun köhnə bazarları itirdi və yenisini tapa bilmədilər. 

Digər tərəfdən müəssisələrin müstəqillk təçrübəsinin olmaması, marketinq işlərini  bilməməkləri və 

maliyyə catişmazlıği özunü tam şəkildə gostərdi. Nəticədə, bu gündə zavodlar 90-çi illərdən əvvəl 

mənimsənilmiş məhsullarla bazara cixirlar.Xarici ölkələrdə istehsal olunan müasir avadanliqlar 

yerli zavodlarin istehsal etdikləri məhsullarin satişini nəinki xarici bazarlarda, eləcə də daxili 

bazarlarda çətinləşdirir. 

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində qiymət prosesi əsasən kommersiya məqsədlərinə tabedir və 

maşınqayırma zavodları öz məhsul və xidmətlərinə qiymətləri müstəqil təyin etmək hüququna 

malikdirlər.Buna görə müəssisələrin böyük əksəriyyəti qiymət siyasətlərini inkişaf etdirirlər. 

Nəzərə almaq lazimdir ki, istehsalciların  qiymət siyasəti- onun fəaliyyətində müəyyən edilmiş 

məqsədlərə nail olmaq üçün onun mövcudluğu, rifahı və həlledici vasitələrindən ən önəmlisidir. 

Müəssisənin bazarda mövqeyindən asılı olmayaraq, belə bir qərarın mümkün nəticələrini təhlil 

etmədən  və qiymətləri müəyyən etmədən mümkün deyil. Qiymət, rəqabət siyasətinin əsas elementi 

olmaqla müəssisənin bazar mövqeyinə və gəlirinə böyük təsir göstərir. Nəticədə, istehsalcinin bilik 

iqtisadiyyatında uğurlu biznes fəaliyyəti üçün  inkişaf etmiş qiymət siyasəti  olmalıdır. İstehsalcı 

məhsullarını (mal və xidmətlərini) bazara uygun  qiymətləndirməsi də bir siyasətdir.Ona gorə ki. 

maşinqayirma muəssisələrində istehsal olunan məhsullar oz analoqlari ilə müqayisədə,müqayisə 

olunacaq amillərin sayi coxdur. Hasilat müəssisələrində isə bu asandir.yəni müqayisə amillərinin 

sayı azdir.Bu ona gorə lazimdır ki. istehsalcı öz məhsulunu dəyərindən aşagi qiymətə satdiqda onun 

aliciya xeyri və saticiya isə ziyani olacaq, baha qiymətə satdiqda isə malin keyfiyyətini  və 

bazardaki uygun malın qiymətini nəzərə almalıdir.   Bu şəraitə uygun olaraq müəssisə qiymət 

siyasətini formalaşdırmalidı. 

mailto:elmancam@gmail.com
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Müəssisələr ümumiyyətlə yaxşı təyin olunmuş məhsul və marketinq strategiyasına, mənfəət 

ssenarilərinə və bütün fəaliyyətlərinin konsepsiyasına malik olmalıdır.Bununla yanaşı, 

qiymətqoyma siyasəti digər sənədləşdirilmiş strateji hədəflər və əməliyyat planları ilə eyni olan ayrı 

bir sənəd deyildir Qiymət siyasəti həm istehsalçının idarə edilməsi, həm də ayrıca hədəfdən daha 

çox onun öz məqsədlərinə çatması üçün bir vasitədir. 

Hazırda istehsalcının məqsədlərini həyata keçirən 8 əsas fərqli şərtin oldugu qiymət siyasəti 

mövcuddur: 

 qoyulmuş kapitala uygun nəzərdə tutulan gəlirin əldə edilməsi; 

 mənfəət sabitliyinə nail olmaq; 

 bazar şəraitində sabitliyin və ya yaxşılaşmanın vəziyyəti; 

 rəqabətdə qələbə çalmaq; 

 rəqiblərin səviyyəsinə nail olmaq; 

 məhsul çeşidinin sabitliyini təmin etmək; 

 İxrac imkanlarını genişləndirmək;                                                                                                         

 müvafiq fəaliyyət sahəsində lider mövqe əldə etmək. 

Seçilmiş qiymət siyasətini həyata keçirmək üçün istehsalcı bir sıra mülahizələrdən istifadə 

edərək aşağıdakı qərarlardan birini qəbul edə bilər: 

 İstənilən məhsulun qiymətini istehsal xərclərinin cəmindən aşağı salmaqdan çəkinmək; 

 daim rəqiblərin qiymətlərindən aşağı qiymətlərə nail olmaga çalışmaq; 

  “bazar qiymətinə” əməl etmək, yəni, rəqib qiymətlərini təkrarlamaq; 

  “nüfuzlu” qiymətləri qoruyarkən rəqiblər üçün daha yüksək qiymətlər təyin  

               etmək; 

 Rəqiblərin siyasətinə cavab vermədən, aşağı qiymətlərələ  satılan məhsulların həcmini 

artırmağa çalışmaq; 

 qiymətləri müəyyən bir rəqibin qiymət səviyyəsində müəyyənləşdirmək; 

 qiymətləri müəssisənin  kapital qoyuluşu məbləğindən, sabit bir mənfəət əldə edə biləcəyi 

şəkildə təyin etmək; 

 bazarı xarici rəqiblərdən  qorumaq üçün qiymətlərdən istifadə etmək; 

 istehsalcılar tərəfindən təklif olunan bütün mal və xidmətlər üçün qiymətləri, mənfəət 

kütləsinin maksimum artımını təmin edəcək şəkildə təyin etmək. 

Qiymət siyasətini təyin edərkən, digər qərarlar və ya onların birləşməsi  də mümkündür. 

Müxtəlif növ mal və xidmətlər ilə əlaqədar olaraq istehsalcı fərqli bir siyasət aparmaq 

məcburiyyətində qalacağı hər hansı bir vəziyyət yarana bilər. Bu halda  istehsalçı qiymət təyin 

edərkən  bir sıra amilləri və hər şeydən əvvəl isə bazardakı konkret vəziyyəti nəzərə almalıdır. 

Hər halda, istehsalcı mal və xidmətlərin qiymətini müəyyənləşdirilməkdən əvvəl  daxil 

olmaq niyyətində olduğu bazarı araşdırmalıdır. Müəssisə satacagı mal və xidmətlər barədə texniki-

iqtisadi əsaslandırmanı və araşdırmanı  özü aparır və ya digər “mühəndislik” işlərinin hazırlanması 

ilə bağlı məsləhət verməkdə ixtisaslaşmış  şirkət  tərəfindən aparılması üçün sifariş verir. Bazar 

araşdırmasının əsas məqsədi satışı nəzərdə tutulmuş mal və xidmətlərə olan tələbata uygun müxtəlif 

qiymət səviyyələrinin  dəyərləndirilməsidir. 

İstehsalcı potensial satış həcmini qiymətləndirərkən  xarici və daxili  bazarlarda ticarətin 

aşağıdakı xüsusiyyətlərini nəzərə almalıdıır:   

 Bazarda rəqabət həmişə iki aspektə malikdir - yerli  və xarici müəssisənin məhsulları;                                                                                                                                                                  

-Xarici istehlakçılar üçün satınalmalarla bağl qiymət (bazar araşdırmaları ilə olsa belə)                

səviyyəsini proqnozlaşdırmaq yerli müəssisələrə  nisbətən  daha çətindir; 

Xarici bazara nüfuz etmədə idxal kvotasının olması şərti, lisenziyalaşdırma, gömrük rüsumları və 

s.çətinliklər yaradır. 
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Qiymətlər barədə düzgün qərar qəbul etmək üçün müəssisə rəhbərliyi ilk addım olaraq 

məhsulun istehsalı ilə əlaqəli  sabit və dəyişən xərclərin strukturunu mümkün qədər yaxından 

müəyyənləşdirməlidir. 

Bu məlumatların təhlili nəticəsində rəhbərlik mənfəətin həddini, satış həcmini və maya 

dəyərinin parametrlərinə əsaslanaraq ilkin qiyməti təyin edir.Növbəti addım olaraq isə məhsulun 

mövqeyini (texniki və iqtisadi xüsusiyyətləri baxımından) və rəqiblərlə müqayisədə müəssisənin 

bazardakı nüfuzunu qiymətləndirmək mümkündür. Nəzərə almaq lazımdır ki, məhsulun 

keyfiyyətinin əsas meyarları yalnız keyfiyyəti əks etdirilən məhsulların texniki və iqtisadi 

parametrləri deyil, bu həqiqətdə istehlakçının seçimidir. Bu halda  əsas sahə və funksiyalar 

aşağıdakılar olmalıdır: 

1. Marketinq tədqiqatları, keyfiyyət zəmanətinin təşkili və kadr hazırlığı əsasında tələb olunan 

keyfiyyət səviyyəsinin müəyyən edilməsi də daxil olmaqla ümumi keyfiyyət menecmenti; 

2. Operativ keyfiyyət menecmenti, yəni məhsul keyfiyyətinə nəzarət və operativ qərar 

qəbuletmə. 

Bunun üçün rəhbərlik idarəetmə fəaliyyətlərinin özünü qiymətləndirmə  işini aparmalı, 

texniki və texnoloji parametrləri, norma və standartları müasir tələblərə uygun yeniləməlidir. Eyni 

zamanda beynəlxalq marketinqi  öyrənmək, müəssisənin istehsal etdiyi məhsula olan tələbat və 

qiymətləri araşdırmalıdır. 

Qiymət strategiyasını müəyyənləşdirərkən çoxsaylı amilləri nəzərə almaq məsləhətdir. Bu 

amillərə tələbat səviyyəsi, onun həcmi və dinamikası, alıcının iqtisadi imkanları, istehsal 

müəssisəsinin bu  məhsulunun istehsalı və satışı üçün xərcləri, rəqib şirkətlərin oxşar məhsulla olan 

qiymətləri və s. aid etmək olar. 

Müəssisədə qiymətqoyma strategiyası  aşağıdakı problemləri özündə cəmləşdirən mürəkkəb 

və çox çətin bir prosesdir: 

Məqsədin seçilməsi. Hər hansı bir müəssisə, ilk növbədə, müəyyən bir məhsulu buraxarkən 

qarşıya qoyduğu hədəfi müəyyənləşdirməlidir. Malların bazardakı hədəf və mövqeyi dəqiq 

müəyyənləşdirilibsə, qiyməti təyin etmək daha asandır.Ona görə ki,  qiymət siyasətinin əsas 

hədəfləri var: müəssisənin davamlı mövcudluğunu təmin etmək, mənfəəti artırmaq,xarici və daxili  

bazarlarda möveyinin qorunub saxlanması, qiymət dövriyyəsini maksimum dərəcədə qısamüddətli 

olmasını əldə etmək, satışın maksimum artımını təmin etmək, xarici və daxili bazarlardan 

maksimum mənfəət əldə  etmək,ölkədə və reqion dövlətlərdə keyfiyyətdə liderliyə nail olmaq. 

Bazar tələbinin təyini. Bu qiymətin növbəti mərhələsidir. Bu məhsula olan tələbi 

araşdırmadan qiyməti hesablamaq  mümkün olmadığı üçün bu vacib mərhələni araşdirmamaq və ya 

təxirə salmaq mümkün deyil. Bununla bərabər, müəssisənin təyin etdiyi yüksək və ya aşağı 

qiymətin mallara olan tələbi dərhal təsir etməyəcəyini nəzərə almaq lazımdır. Qiymət və məhsula 

olan tələb səviyyəsi arasındakı əlaqə tələb əyrisində əks olunur. Heç bir müəssisə tələbin 

dəyişməsini izləyə bilməz. 

Xərclərin hesablanması. Düşünülmüş qiymət siyasətini həyata keçirmək üçün maya 

dəyərini  və onun xərc maddələrini təhlil etmək, bir məhsul vahidinə düşən orta xərcləri müəyyən-

ləşdirmək, onları proqnozlaşdırılan istehsal həcmi və bazarda mövcud qiymətlərlə müqayisə etmək 

lazımdır. Bazarda bir neçə rəqib müəssisə varsa, o zaman məhsulun xərclərini əsas rəqiblərin 

xərcləri ilə müqayisə etmək lazımdır. İstehsal xərcləri aşağı qiymət həddini təşkil edir. Qiymət 

dəyişiklikləri və rəqabət sahəsində müəssisənin imkanlarını müəyyənləşdirirlər. Qiymət- istehsal 

dəyəri və müəssisə üçün məqbul olan mənfəət səviyyəsini özündə əks etdirən və müəyyən bir 

həddən aşağı düşə bilməz, əks halda istehsal iqtisadi cəhətdən səmərəsiz olar. 

Maksimum həddə təyin olunan qiymətin yuxarı həddi ilə xərclər nəticəsində formalaşan 

aşağı hədd arasındakı fərq  sahibkarın bazar mühütinə uygun hərəkət etməsinə şərait yaradır. Məhz 

bu aralıqda müəssisənin istehsal etdiyi müəyyən bir məhsul  üçün  qiymət təyin olunur. 
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Təyin edilmiş qiymətin səviyyəsi bazardakı oxşar məhsulların qiymət və keyfiyyəti ilə 

müqayisə olunmalıdır. 

Rəqiblərin məhsullarını, onların qiymət kataloqlarını öyrənmək, müştərilərlə görüşmək, 

müəssisənin bazardakı mövqeyi obyektiv qiymətləndirməli və bunun əsasında məhsulların 

qiymətləri tənzimlənməlidir. Qiymətlər rəqiblərin qiymətlərindən yüksək ola bilər, əgər istehsal 

olunan mallar keyfiyyət xüsusiyyətlərini üstələyirsə və əksinə, malların istehlak xüsusiyyətləri 

rəqiblərin məhsullarının müvafiq xüsusiyyətlərindən aşağı olarsa, qiymətlər daha aşağı ola bilər. 

Müəssisənin təklif etdiyi məhsul əsas rəqiblərinin məhsullarına bənzəyirsə, onda onun qiyməti 

rəqiblərin məhsullarının qiymətlərinə yaxın olacaqdır. 

Ən çox istifadə olunan qiymət metodlarını nəzərdən keçirək: orta xərclər və mənfəət; 

fasiləsiz istehsal və nəzərdə tutulmuş mənfəəti təmin etmək; məhsulun hesablanmiş dəyərinə 

əsaslanan qiymət; qiymətləri cari bazar qiymətlərinə uygun təyin etmək; möhürlənmiş zərf metodu; 

qapalı hərraclara iştirak üçun təhlil edilmiş qiymət. 

Bu metodların hər biri özünə məxsus  xüsusiyyətlərə, üstünlüklərə və məhdudiyyətlərə 

malikdir. Bütün bunlar qiymətlərin təkmilləşdirilməsi zamanı nəzərə alınmalıdır. 

Yenə də qiymət əlavəsinə əsaslanan hesablama metodu bir neçə səbəbə görə populyar olaraq 

qalır. Birincisi, satıcılar  tələbdən daha çox xərclər haqqında  bilirlər. Qiyməti xərclərlə 

əlaqələndirərək satıcı qiymət problemini asanlaşdırır. Tez-tez tələbin dəyişkənliyindən asılı olaraq 

qiymətləri tənzimləmək məcburiyyətində deyil. İkincisi, bunun həm alıcılar, həm də satıcılar üçün 

ən ədalətli üsul olduğu qəbul edilir. Üçüncüsü, bu metod qiymət rəqabətini azaldır, çünki 

sənayedəki bütün müəssisələr eyni qiyməti “orta qiymətə və mənfəət” prinsipi ilə hesablayır, buna 

görə də bazarda qiymətlər bir-birinə çox yaxındır.  

Digər əsaslı qiymətqoyma metodu hədəf, qazanc əldə etməyə yönəldilmişdir (fasiləsiz 

metod). Bu üsul fərqli qiymətlərlə qazandığınız qazancın ölçüsünü müqayisə etməyə imkan verir və 

artıq mənfəət nisbətini təyin etmiş şirkətə mallarını müəyyən bir buraxılış proqramı ilə bu vəzifəyə 

maksimum dərəcədə imkan verən qiymətə satmağa şərait yaranır.  

Bu vəziyyətdə, qiymət dərhal istehsalcı tərəfindən istədiyi mənfəət nisbətində müəyyən 

edilir. Bununla birlikdə istehsal xərclərini bərpa etmək üçün müəyyən bir məhsul həcmini müəyyən 

bir qiymətə və ya daha yüksək qiymətə satmaq lazımdır. Burada tələbin qiymət elastikliyi xüsusi 

əhəmiyyət kəsb edir. 

Belə bir qiymətqoyma metodu istehsalcıdan fərqli qiymət seçimlərini, fasiləsiz səviyyəni 

aşmaq və hədəf qazanc əldə etmək üçün lazım olan satış həcminə təsirini, habelə bütün mümkün 

mal qiymətində buna nail olmaq ehtimalının təhlilini tələb edir. 

Bir məhsulun "qəbul edilmiş dəyəri" əsasında qiymət qoyulması ən orijinal qiymətqoyma 

metodlarından biridir. İstehsalçı qiyməti hesablayarkən məhsullarının qəbul edilən dəyərindən 

başlayır. Bu metodla satıcılar istehlakçıların zehnində hər bir  məhsulun dəyəri haqqında təsəvvür 

yaratmaq üçün  qiymətdən kənar təsir metodlarından istifadə edirlər: satışdan sonrakı xidmət, 

alıcılara xüsusi zəmanət, təkrar satış vəziyyətində ticarət nişanından istifadə hüququ və s. Bu 

vəziyyətdə qiymət məhsulun qəbul edilmiş dəyərini gücləndirir. Bu metoddan Azərbaycanda əsasən 

pərakənddə ticarətdə istifadə olunur. Cari qiymətlər səviyyəsində  qiymətin qoyulması. Cari 

qiymətlərin səviyyəsinə əsaslanaraq qiymət təyin edən istehsalcı, əsasən rəqiblərin qiymətlərindən 

uzaqlaşır və öz xərcləri və ya tələb göstəricilərinə az əhəmiyyət verir. Əsas rəqiblərinin qiymət 

səviyyəsindən yuxarı və ya aşağı səviyyədə bir qiymət təyin edə bilər. Bu metod, əsasən oxşar 

malların satıldığı bazarlarda qiymət siyasətində bir vasitə kimi istifadə olunur. Yüksək rəqabətli bir 

bazarda  məhsul  satan  bir müəssisənin  qiymətlərə təsir etmək imkanları çox məhduddur. Bu 

şəraitdə istehsalcı, qida məhsulları, xammal kimi istifadə olunan malların bazardakı qiymətləri 

barədə məlumat əldə  etmək məcburiyyətində deyil və onun  əsas vəzifəsi  istehsal xərclərini idarə 

etməkdir. 
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Mövcud qiymətqoyma səviyyəsinə əsaslanan qiymət metodu olduqca populyardır. Tələb 

elastikliyinin ölçülməsi çətin olduğu hallarda, istehsalcının mövcud qiymətlərinin səviyyəsi, ədalətli 

gəlir nisbətinin əldə edilməsinin açarı olduğunu ifadə edir. Bununla yanaşı, onlar mövcud 

qiymətlərin səviyyəsinə qalxmağın, sənaye daxilində normal tarazlığı qorumağın mənasını 

verdiklərini düşünürlər. 

"Möhürlü zərf" metoduna əsaslanan qiymətlər, xüsusən də bir neçə istehsalçının istehsal 

etdikləri eyni adlı məhsulların satış müqaviləsi uğrunda bir-biri ilə rəqabət etdiyi hallarda istifadə 

olunur. Ən çox bu metod, istehsalcılar hökumətin elan etdiyi tenderlərdə iştirak etdikdə istifadə 

olur. Tenderdə  istehsalcılarin  təklif etdiyi qiymətlərin səviyyəsinin  müəyyənləşdirilməsində, ilk 

növbədə rəqiblərin təyin edə biləcəyi qiymətlər deyil, öz xərclərinin səviyyəsinə və ya məhsullara 

tələbat dərəcəsinə istinad etməlidirlər. Məqsəd müqavilə əldə etmək və buna görə istehsalcı  

qiymətini rəqiblərin təklif etdiyi səviyyədən aşağı olmasına nail olmaqdır. İstehsalcılar qiymətlərdə 

rəqiblərin hərəkətlərini təxmin edə bilmədiyi hallarda,  istehsal xərcləri barədə məlumatlara 

əsaslanır. Bununla birlikdə, rəqiblərin mümkün hərəkətləri barədə alınan məlumatlar nəticəsində, 

istehsalçılar bəzən  tam istehsal yükünü təmin etmək üçün məhsulların maya dəyərindən aşağı 

qiymət təklif edir ki, gələcəkdə maya dəyərinin aşagi salınması barədə tədbirlər görsün. 

“Qapalı tender” metodunda   qiymət təklifini,  tələb olunan məhsulun tenderə dəvət almış  

ixtisaslaşmiş istehsalçılar verirlər. Əslində bu qiymətqoyma metodu yuxarıda müzakirə olunan 

metoddan keçirilmə qaydalarına görə demək olar ki, fərqlənmir. Ancaq, qapalı hərracların 

iştirakçılarının təklif etdikləri   qiymətlər  maya dəyərindən aşağı olmur. Burada əsas məqsəd  

alıcının rəqabətini qazanmaq və hərraca çıxmaqdır. Qiymət nə qədər yüksək olsa, sifarişi udmaq  

ehtimalı o qədər azdır.Son bu iki metoddan ən çox istifadə edən Dövlət Neft Şirkətinin idarələri və 

birgə müəssisələrdi. 

Yuxarıdakı metodlardan ən uyğun variantı seçərək şirkət son qiymətin hesablanmasına 

davam edə bilər. Eyni zamanda, müəssisənin mallarının qiymətini alıcının psixoloji qavranışını da 

nəzərə almaq lazımdır. Təcrübə göstərir ki, bir çox istehlakçı üçün malların keyfiyyəti haqqında 

yeganə məlumat qiymətə əlavə olunur və əslində qiymət keyfiyyətin göstəricisi kimi çıxış edir.                                       

Son qiyməti təyin etmək. Bu qiymətlərin son mərhələsidir. Verilən texnikalardan birində 

seçimini dayandırdıqdan sonra müəssisə, malların alıcısı tərəfindən psixoloji qavranılmasını nəzərə 

almalı olan qiymətin hesablanmasına başlaya bilər. Məsələn, bir çox istehlakçı üçün bir məhsulun 

keyfiyyəti haqqında yeganə məlumat qiymətdə olur və bu keyfiyyət göstəricisi kimi xidmət edir. 

Təyin edilmiş qiymət müəssisənin qiymət imicinə və onun qiymət siyasətinə uyğun olmalıdır. 

Rəqiblərin təxmin edilən qiymətə reaksiyasını da nəzərə almaq lazımdır. 

Müəssisənin qiymət strategiyasının inkişafı üç mərhələdə aparılır: 

 Mənbə məlumat toplusu; 

 Strateji təhlil; 

 Strategiyanın formalaşdırılması; 

Müəssisə üçün qiymət strategiyasının hazırlanmasının bu mərhələlərinin həyata 

keçirilməsində aşağıdakı fəaliyyətlər həyata keçirilir: müəssisənin maliyyə məqsədlərinin 

dəqiqləşdirilməsi; istehsal və marketinq xərclərinin qiymətləndirilməsi; potensial rəqiblərin 

müəyyən edilməsi; müəssisənin maliyyə təhlili; bazaar seqmentinin təhlili; rəqabət bazarında 

müəssisə rəqabətinin təhlili; hökumət tənzimlənməsinin qiymət məsələsinə təsirinin 

qiymətləndirilməsi; son qiymət strategiyasının müəyyənləşdirilməsi. 

İnkişaf etmiş bazar və qarışıq iqtisadiyyatı olan xarici ölkələrdə dövlət tərəfindən 

tənzimlənən qiymətlərin həcmi ümumi məhsulun 10-40%-ni təşkil edir. Belə ki, Avstraliyada dövlət 

tərəfindən tənzimlənən  qiymətlərin payı - 10%, Almaniya - 40%, Yunanıstan - 20%, Danimarka - 

5%, İspaniya - 10%, İtaliya - 30%, Çin - 30%, ABŞ - 40% -ə qədər, Yaponiya - 20% -ə qədər və 

Azərbaycanda 20% təşkil edir. 
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Bazar iqtisadiyyatı hökmdarlıq edən inkişaf etmiş olkələrdə azad sahibkarlıq və azad ticarət 

prinsipi hökm sürür. Bu prinsipdən ölkənin iqtisadi həyatının daha vacib bir prinsipi doğur-əmtəə 

və xidmətlərin qiymətlərinin formalaşmasında azadlıq prinsipi. Qiymətlərin əmələ gəlməsinin 

əsasını dəyər qanunu təşkil edir, ancaq bundan başqa onlara daxili və xarici xarakterli müxtəlif 

amillər təsir göstərir (o cumlədən, dövlət tərəfindən tənzimləmə). 

Hazırda bütün inkişaf etmiş ölkələrdə kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətləri dövlət 

tərəfindən tənzimlənir və buna uyğun olaraq, dolayı yolla, ərzaq məhsullarının pərakəndə satış 

qiymətləri də tənzimlənir. Bu ölkələrdə qiymətlərin tənzimlənməsi kənd təsərrüfatında gəlir 

səviyyəsinin tənzimlənməsi ilə sıx baglıdır. Burada məqsəd fermer və fəhlələrin gəlirləri arasında 

təxmini uyğunluğa nail olmaqdır.”Qiymət və gəlirlər siyasəti“ adlanan siyasətin məğzi də bundan 

ibarətdir. Bu siyasət inkişaf etmiş ABŞ və Avropa ölkələrinin kənd təsərrüfatında dövlət tərəfindən 

tənzimlənmənin bütün sisteminin mərkəzi qüvvəsi və başlıca amilidir. Nəzərə almaq lazımdır ki, 

tənzimlənən qiymətlərin effektivliyinin artırılması məqsədi ilə onlar dövlət tədbirləri ilə 

tamamlanır: istehsalın birbaşa tənzimlənməsi (əkin sahələrinin, sağılan mal-qara başlarınn azalması, 

kvota və kontingentlərin tətbiq edilməsi), birbaşa subsidiyalar verilməsi və kapital qoyluşu  

(istehsala, emala, torpağı səmərəlı hala salmağı, infrastrukturaya), güzəştli kreditlərin verilməsi və 

başqaları. 

Bu qiymətlər fermerlərə geniş təkrar istehsala nail olmağa və ilin əvvəlində nəzərdə 

tutulmuş gəlir və yığımı əldə etməyə imkan verir. 

 Kənd təsərrüfatı qiymətlərinin dövlət tərəfindən tənzimlənməsi ABŞ (1933-cü idən tətbiq 

edilir) və AB ( Avropa Birliyi) ölkələrdə aşağıdakı əsas formalarda  həyata kecirilir:  

1. Dövlət tərəfindən formal olaraq qeyd edilmiş qiymətlər  səviyyəsi tətbiq edilir. Bu cür 

tənzimləmədə bazar qiymətlərinin müəyyən edilmiş aşagi və yuxari çərçivəsi arasında  tələb 

və təklifdən aslı olaraq dəyişməyə imkan verir; 

2. İstehsal vasitələri və kənd təsərrüfatı məhsullarının bazar qiymətləri dinamikasına və bu 

qiymətlər arasındakı nisbətə nəzarət; 

3. Kənd təsərrüfatında istehsal məsrəflərinin dinamikasına nəzarət; 

4. Dövlət satınalma təşkilatları fermerlərdən kənd təsərrüfatı məhsullarını qarantiya edilmiş 

minimal qiymətlərlə almalıdırlar; 

5. Bazar qiymətlərinin səviyyəsinə bir sıra köməkçi amillərlə təsir etmək; 

6. Kənd təsərrüfatında gəlir və yığımın formalaşması prosesinin qiymətlər sistemi vasitəsi ilə 

idarə edilməsi; 

7. İxrac qiymətlərinə əlavələr. Bu ölkələrdə kənd təsərrüfatının maliyyələşdirilməsi əsasən 

qiymətlərin köməyi ilə aparılır. 

 

Nəticə 

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində qiymət müəssisənin maliyyə vəziyyətinə əhəmiyyətli dərəcədə 

təsir edən ən vacib sintetik göstəricilərdən biridir. Bu, kommersiya təşkilatının mənfəətinin dəyəri, 

müəssisənin və onun məhsullarının rəqabət qabiliyyəti qiymət səviyyəsindən asılıdır. Qiymət daxili 

planlaşdırmanın ən vacib vasitəsidir və iqtisadi qərarlar qəbul etmək üçün bir təlimat rolunu 

oynayır. 

Qiymət məhsulun xüsusiyyətlərinə, onun təşviqi metodlarına və paylama kanallarına, bütün 

bu amillərin qiymətə təsir edir. Şirkət tək bir qiymət təyin etmir, əksinə müxtəlif məhsulların 

qiymətlərini və çeşidini əhatə edən bütöv bir qiymət sistemi yaradır. Qiymət quruluşu məhsul həyat 

dövründən keçdikcə eyni zamanda dəyişir. Şirkət müxtəlif vəziyyətləri və müştərilərin ehtiyaclarını 

nəzərə alaraq malların qiymətini xərc və tələb əsasında tənzimləyir. 

Beləliklə, qiymət siyasəti mallara bu cür qiymətləri təyin etməkdir, buna görə də bazarın 

vəziyyətindən asılı olaraq, mümkün olan payını  əldə  etmək,  planlaşdırılan  mənfəət  həcminə  nail  



23 

Tikintinin iqtisadiyyatı və menecment         Construction economycs and menecment 

2019-cu il, № 3(8) - səh.18-25         2019, № 3(8), pp.18-25  

E.Ə.Əliyev            E.A.Aliyev 

 

olmaq və bütün strateji və taktiki vəzifələri uğurla həll etmək üçün dəyişir. 

Tədqiqatlara görə, şirkətin qiymət siyasəti xərcləri ödəmək və qənaətbəxş qazanc əldə 

etməkdir. Bəzi təşkilatlar sadəcə məhsullarını mümkün qədər baha satmağa çalışırlar. Qiymət 

siyasəti sahəsində hələ də lazımi təcrübə və biliklərə sahib olmağımız mübahisəsizdir. Beləliklə, 

şirkətin qiymət siyasətində müxtəlif yanaşmaların, onların praktik tətbiqinin xüsusiyyətləri, şərtləri 

və üstünlüklərinin öyrənilməsinin əhəmiyyəti çox böyükdür. 

İlkin qiyməti hesablayarkən isehsalçılar qiymət problemində fərqli yanaşmalardan istifadə 

edirlər. 

Qiymətlərin proaktiv dəyişməsi barədə qərar qəbul edərkən bir müəssisə istehlakçıların və 

rəqiblərin ehtimal olunan reaksiyalarını diqqətlə öyrənməlidir. İstehlakçı reaksiyaları qiymət 

dəyişikliklərində hansı mənanı gördüklərindən asılıdır. Rəqiblərin reaksiyaları və ya aydın cavab 

tədbirləri siyasətinin nəticəsi, ya da ortaya çıxan hər bir situasiyanın konkret qiymətləndirilməsinin 

nəticəsidir. Proaktiv qiymət dəyişikliklərini planlaşdıran müəssisələr tədarükçülərin, 

distribyutorların və dövlət qurumlarının reaksiyalarını da gözləməlidirlər. Rəqiblərdən biri 

tərəfindən edilən qiymət dəyişikliyi vəziyyətində fabrik niyyətlərini və yeniliyin ehtimal olunan 

müddətini başa düşməyə çalışmalıdır. Zavod baş verənlərə tez bir zamanda reaksiya vermək 

istəyirsə, rəqiblərin mümkün qiymət manevrlərinə cavabını əvvəlcədən planlaşdırmalıdır. 

Bu problemin mürəkkəbliyini nəzərə alaraq bazara girərkən qiymətləri təyin etməkdə 

düzgün yanaşma seçmək üçün bu sahədə bilik əldə etmək lazımdır. İstehsal və kommersiya 

fəaliyyətində yaxşı nəticələr əldə etmək üçün dünya təcrübəsini, istehsalçı ölkə və digər ölkələrin 

iqtisadiyyatının xüsusiyyətlərini öyrənməyə əsaslanaraq bu cür biliklərin daha da dərinləşdirilməsi 

zəruridir. 

Aşağı istehsal və satış xərclərinin strategiyası istehsalın artırılması zamanı xərclərin 

azaldılmasına, eləcə də resursların qənaətinə, dolayı və səmərəsiz xərclərin azaldılmasına yönəlib. 

Standart mallar üçün aşağı qiymətlərə nail olmaq bu strategiyanın əsas məqsədidir. Yüksək 

keyfiyyətli məhsul xüsusiyyətlərinin yeganəlik strategiyası yalnız bu məhsula xas olan 

xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla ifadə edilir, bunun üçün əlavə ödəniş tələb olunur. Bu xüsusiyyətlər 

məhsulun dayanıqlığı, etibarlılığı və müstəsna dizaynı, yüksək keyfiyyətli müştəri xidməti, 

komponentlər ilə fasiləsiz təchizat, uzun müddətli zəmanət müddəti və daha yüksək keyfiyyətli satış 

sonrası xidmət və s. ola bilər. Qarışıq strategiya xüsusi məhsulun keyfiyyətinin tətbiqi və nəzərə 

alınmasıdır. Xərclərin azaldılması proqramlarının hazırlanması və həyata keçirilməsi, uyğunlaşma 

strategiyası, əsas rəqib olan lider kimi eyni qiymətin yaradılmasını nəzərdə tutur. Bu üsula 

"rəqibdən sonra axmaq"deyilir. Əsasən kiçik biznes tərəfindən istifadə olunur. Rahatlıqla yanaşı, 

belə bir strategiya şirkətin rəqib liderinin istehsal imkanlarından xəbərdar olmadığı halda, çətin 

maliyyə vəziyyətində ola bilər. Çox hallarda güclü bir müəssisə olan aparıcı rəqib, rəqiblər 

tərəfindən mümkün bir qiymət kəsilməsini öngörən və ya cazibədar bir qiymətlə bazara daxil olan 

yeni bir rəqibini nəzərdə tutan peşəkarlar arxasında və müvafiq istehsal müəssisələrində olan, cavab 

variantlarını hesablayır. Bu qarşılıqlı addımlar ola bilər: onların istehsal imkanlarını bilən manevr; 

məhsul çeşidinin nomenklaturası; məşğulluq dərəcəsi; istehsal səhmləri; bitmiş məhsulların 

qablaşdırılması; qiymət strukturunda dəyişiklik və s. 
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Стратегия ценовой политики в производстве при экономике знаний 

Резюме 

Основные направления и меры по формированию ценовой стратегии изучаются в 

республике на примере машиностроительных заводов. Oпределены основные группы 

продуктов  и стратегии ценообразования. Учитываются факторы, влияющие на 

формирование ценовой стратегии и предлагается механизм создания эффективной 

структуры управления ценами в машиностроительных предприятиях республики.  

Ключевые слова: ценовая стратегия, событие, ценовой диапазон, ассортимент, 

стратегия средней цены, стратегия авторитетного ценообразования, стратегия гибкого 

ценообразования, стратегия низких цен, контроль цен, комплекс маркетинга 
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Strategy of pricing policy in production in the knowledge economy 

Abstract 

The main directions and measures for the formation of the pricing strategy are studied in 

the Republic on the example of machine-building plants. The main product groups and pricing 

strategies for them are defined. The factors influencing formation of price strategy are considered, 

and the mechanism of creation of effective structure of management of the prices in the machine-

building enterprise of the Republic is offered. Major product groups have been identified and 

pricing strategies defined for them.   

Keywords: price strategy, event, price range, assortment, average price strategy, 

authoritative pricing strategy, flexible pricing strategy, low price strategy, price control, marketing 

mix 
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İQTİSADİ ARTIMIN TƏMİN OLUNMASININ ƏSAS XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

 

Xülasə 

Tədqiqatın əsas məqsədi  iqtisadi artımın mahiyyəti və məzmununu, hər bir ölkədə ÜDM-nin 

artımının  əsas xüsusiyyətlərini  təhlil etmək, bu sistemin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi 

istiqamətində təklif və tövsiyələr verməkdən ibarətdir. Qeyd etmək yerinə düşər ki, bu gün ölkəmiz 

üçün iqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətlilik səviyyəsinin qorunub saxlanılması müstəsna əhəmiyyət 

kəsb edir. Belə ki, həmin prosesin qorunub saxlanılması və inkişaf etdirilməsi iqtisadi inkişafa təsir 

edən əsas amillərdən, elementlərdən biridir və iqtisadi artımın güclənməsinə də güclü təsir göstərir. 

Tədqiqat işi elmi abstraksiya və sistemli təhlil, məntiqi ümumiləşdirmə kimi tədqiqat üsulları əsasında 

yerinə yetirilmişdir.  

Tədqiqatın nəticəsi olaraq ölkənin ixrac imkanlarının artırılması  və iqtisadi artımın  təmini 

məsələlərinə də baxılmış, bu sahədə mövcud vəziyyət tədqiq edilmişdir. Tədqiqatda həm milli 

(daxili), həm də qlobal (beynəlxalq) baxımdan iqtisadi artımın əsas mərhələləri təhlil edilərək, 

onların qarşılıqlı əlaqəsi və təsir mexanizmi müəyyən olunmuş, ölkə iqtisadiyyatının qlobal 

proseslərə inteqrasiyası prosesində yarana biləcək mənfi təzahürlərin aradan qaldırılması yolları 

kompleks şəkildə göstərilmişdir. Tədqiqatın məhdudiyyətləri: daha geniş praktik informasiya tələb 

edir. Tədqiqatın praktik əhəmiyyəti:  iqtisadi sahədə tədqiqatlar aparan və bu sahədə çalışan mü-

təxəssislərin elmi və əməli biliklərinin zənginləşdirilməsində müsbət rol oynaya bilər. Tədqiqatın elmi 

yeniliyi və orijinallığı: İqtisadiyyatın strukturunun təkmilləşdirilməsi  qeyri-neft sənayesinin 

şaxələndirilməsi və inkişaf etdirilməsi, alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə 

imkanlarının genişləndirilməsi və sair anoloji istiqamətlər yaxın onilliyin başlıca  inkişaf 

meyarlarından ibarət olması qeyd edilmişdir. 

Açar sözlər: ümumi daxili məhsul, iqtisadi artım, ixrac imkanı , inteqrasiya, qloballaşma, 

iqtisadiyyat 

 

 

 

Giriş 

 İqtisadi artım və onun səmərəli təmin olunması problemləri – daim olaraq müvafiq elmi 

dairələr və mütəxəssislərin mərkəzi müzakirə obyektini təşkil etməkdədir. Çünki, bu nəzəriyyə - 

daim və müntəzəm şəkildə makroiqtisadi proseslərin tədqiqinin mərkəzi həlqələrindən biri hesab 

edilərək,dövlətin normal fəaliyyətinin əsas dayaqlarından birinə çevrilmişdir. İqtisadi artım 

nəticələrinin artması və sürətlənməsi - hər bir ölkə iqtisadiyyatının dayanıqlı inkişafına təsir 

göstərən mühüm amillərdən biri kimi qəbul edilir. İstənilən ölkə iqtisadiyyatının mövcud vəziyyəti 

və perspektiv inkişafı, bu sahədə əldə edlən müsbət meyllər və uğurlar, yaxud cəmiyyətdə baş verən 

müəyyən çatışmazlıqlar, məhz iqtisadi artım prosesinin nəticəsi kimi meydana çıxır.  

İqtisadi artımın müasir nəzəriyyəsinin qarşısında duran ən mühüm məsələlərdən biri - 

cəmiyyətin mövcud sosial-iqtisadi problemlərinin səmərəli həllinə yönəlmiş məqsədyönlü 

tədbirlərin həyata keçirilməsidir. Düzdür, iqtisadi artımın klassik nəzəriyyəsi cəmiyyətin əsas sosial 

problemlərindən bir qədər uzaq olaraq və iqtisadi fəaliyyətin kəmiyyət tərəflərinə daha çox üstünlük 

verərək,   mövcud  inkişaf    mexanizminə   təkan  verirdi.  Lakin  dünya  iqtisadiyyatında  baş verən 
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proseslərə rəğmən, bu mühüm məsələnin həlli yollarının düzgün araşdırılması və yenidən tədqiq 

olunması zərurəti meydana çıxır. Çünki, iqtisadi artımın kəmiyyət ölçüləri bazar iqtisadiyyatı 

yolunu seçmiş ölkələrdə olduğu kimi, Azərbaycan Respublikasında da yeni təmayüllü sosial-

iqtisadi inkişaf proseslərinə müəyyən problemlər yaradır. Kəmiyyət parametrlərindən keyfiyyət 

göstəricilərinə keçid isə, iqtisadi artımın qiymətləndirilməsində, onun bu parametrlərinin mövcud 

durumunu əks etdirən optimal sistemlərin axtarışı probleminin səmərəli həllini tələb edir. Bu 

məsələlərin nəzəri-metodoloji problemlərinin həlli isə, öz aktuallığı ilə daha çox seçilərək, həm də 

diqqəti cəlb edir.  

 Beynəlxalq  təcrübə göstərir ki, iqtisadi artım- bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan aşağıdakı 

iki göstərici ilə müəyyən edilir. müəyyən dövr ərzində: real ümummilli və ya xalis milli məhsulun 

artması;  hər nəfərə düşən real ümummilli və ya xalis milli məhsulun artması. Nəzərə almaq 

lazımdır ki, bunlardan hər hansı birindən istifadə olunması nəzərdən keçirilən sosial-iqtisadi 

hadisənin əsas xüsusiyyətlərindən asılıdır.  Məsələn, ölkənin hərbi-siyasi potensialı problemi diqqət 

mərkəzində olduqda birinci, ayrı-ayrı ölkələrdə və regionlarda əhalinin həyat səviyyəsi müqayisə 

olunduqda isə ikinci göstəricidən istifadə etmək daha  münasibdir. Iqtisadi artım bir qayda olaraq 

faizlə ifadə olunan illik artım sürəti ilə ölçülür.  Ümumiyyətlə, makroiqtisadi səviyyədə iqtisadi 

artımın ən mühüm göstəriciləri   bunlar  hesab olunur: ÜMM-in və ya milli gəlirin artması; hər 

nəfərə düşən ÜMM və milli gəlirin artması; bütövlükdə sahələr üzrə və hər nəfərə düşən  sənaye 

məhsulları istehsalının artım sürəti. 

           Son illər iqtisadi statistikada  dəyişən dinamikanı öyrənmək üçün artım əmsalı, artım sürəti 

və əlavə artım sürəti göstəricilərindən istifadə olunur. Qeyd edək ki, artım əmsalı aşağıdakı düsturla 

hesablanır:  y = a1: a0  

 Burada: a1 və a0 – müvafiq olaraq hesabat və əsas dövrlərdəki göstəriciləri ifadə edir. 

Bundan başqa artım sürəti artım əmsalının 100%-ə vurulması, əlavə artım sürəti isə artım sürətindən 

100% çıxılması yolu ilə alınır.  

 Iqtisadi artıma aşağıdakı amillər təsir edir: təbii ehtiyatların kəmiyyəti və keyfiyyəti;  əmək 

ehtiyatlarının kəmiyyəti və keyfiyyəti;  əsas kapitalın dəyəri; elmi-texniki tərəqqi; sahibkarlıq 

qabiliyyəti və idarəetmə bacarığı. Nəzərə almaq lazımdır ki,  bunları birlikdə təklif amilləri 

adlandırmaq olar. Istehsalın mümkün olan fiziki artımına məhz bu amillər imkan verir.  

Qeyd etmək yerinə düşər ki, bu gün ölkəmiz üçün iqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətlilik 

səviyyəsinin qorunub saxlanılması müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, həmin prosesin qorunub 

saxlanılması və inkişaf etdirilməsi iqtisadi inkişafa təsir edən əsas amillərdən, elementlərdən biridir 

və iqtisadi artımın güclənməsinə dəgüclü təsir göstərir . 

Məlumdur ki, Azərbaycan Respublikası ikinci dəfə öz müstəqilliyini əldə etdikdən və dünya 

dövlətləri cərgəsinə qoşulduqdan sonra, onun iqtisadiyyatı da köklü dəyişikliklərə məruz qaldı. 

Müstəqilliyin ilk illərində ölkə iqtisadiyyatında baş verən destruktiv meyllər nəticəsində ümumi 

daxili məhsulun (ÜDM) həcmi kəskin şəkildə aşağı düşərək, iqtisadi proseslərdə gərginlik müşahidə 

edilməyə başlandı. Güclü inflyasiya prosesləri, ənənəvi bazarların itirilməsi və əvvəlki iqtisadi 

əlaqələrin dekonstruksiyası nəticəsində iqtisadi artım meylləri tamamilə dayanaraq, tənəzzülə doğru 

güclü sıçrayış prosesləri baş verməkdə idi. Məhz belə bir məqamda, ümummilli liderimiz Heydər 

Əliyevin hakimiyyətə qayıdışı nəticəsində ölkə iqtisadiyyatının böhrandan qurtulması ümidi 

yarandı. Böyük və düzgün idarəçilik qabiliyyətinə malik olan və xilaskarlıq missiyasını həyata 

keçirən Heydər Əliyevin yeni fəaliyyətinin ilk istiqamətlərindən biri – iqtisadiyyatın böhran 

vəziyyətlərindən çıxarılaraq dirçəldilməsi və iqtisadi artımın bərpa edilməsi oldu. Böyük 

gərginliklər hesabına həyata keçirilən uğurlu islahat yönümlü tədbirlər, xüsusən də “Əsrin 

müqaviləsi”nin imzalanması nəticəsində, Müstəqil Azərbaycan iqtisadiyyatının dayanıqlı inkişafına 

şərait yaradan iri investisiyalar cəlb olundu. 

Bu   gün  ölkəmizdə  mövcud  iqtisadi  potensiala  əsaslanan  və  dayanıqlı  inkişaf səviyyəsini 



27 

Tikintinin iqtisadiyyatı və menecment         Construction economycs and menecment 

2019-cu il, № 3(8) - səh.26-33         2019, № 3(8), pp.26-33 

M.T. Abbaszadə          M.T. Abbaszade 

 

təmin etmək istiqamətində kompleks tədbirlər həyata keçirilir. Çünki, əsas məsələ - Azərbaycan 

Respublikasının milli maraqlarının daim qorunması, ölkə iqtisadiyyatının bazar münasibətləri və 

mövcud mənafelər sisteminin tələblərinə uyğun şəkildə inkişaf etdirilməsidir. Ölkəmizdə bu tip 

münasibətlərin səmərəli təşəkkülü və inkişafının əsas məqsədi – mili dirçəlişin, dayanıqlı inkişafın 

və sürətlə qloballaşan dünya dövlətlərinin iqtisadi inteqrasiyasına qovuşmanın tam təmin 

edilməsdir.Bu gün ölkəmizdə müşahidə edilən sosial-iqtisadi inkişaf, nəticə etibarilə ölkə 

vətəndaşlarının həyat səviyyəsinin və yaşayış tərzinin yüksəldilməsinə yönəlməklə, liberallaşmanın 

sürətlənməsini və iqtisadi modernləşmənin mərhələli şəkildə aparılmasını təmin edir. İqtisadi artıma 

söykənən həmin model - hər birtəsərrüfat subyekti, ölkə regionları və bütövlükdə dövlətimizin 

möhkəm və dayanıqlı inkişafını təmin edən məntiqlərə söykənərək, sivil bazar münasibətlərinə 

uyğun aparılan islahatların əsas parametrlərini özündə əks etdirir.  

İnkişaf etmiş ölkələrdə olduğu kimi, Azərbaycan Respublikasında da iqtisadiyyatının 

inkişafının yeni, keyfiyyət mərhələsinə daxil olması, xüsusən də elm tutumlu texnologiyaların 

sürətli inkişafı nəticəsində iqtisadi artımın kəmiyyət parametrlərindən keyfiyyət göstəricilərinə 

keçməsi və baş verən digər anoloji proseslər – bu mühüm iqtisadi anlayışın mahiyyəti və məzmun 

elementlərini yeni çalarla tədqiq etməyi qarşıya məqsəd kimi qoyur. Bu baxımdan, yuxarıda 

göstərilən fikir və mülahizələr - məqalənin mövzusunun seçiminin aktual olduğunu əks etdirərək, 

həm də çox mühüm nəzəri və praktiki əhəmiyyətə malik olduğunu göstərir.  

 

İqtisadi artımın əhəmiyyəti və rolunun müəyyənləşdirilməsi 
 

İqtisadi artımın təmin edilməsinin mənbələri və əsas istiqamətləri uzunmüddətli dinamik və 

davamlı inkişafın əsas xüsusiyyətlərini əks etdirərək onunla şərtlənir ki, bu prosesin hər bir 

həlqəsində, mərhələsində yaranan müəyyən problemlərin uğurlu həlli – onun səmərəli təmin 

olunmasında əsas hədəflərin düzgün seçilməsindən asılıdır. Onlar bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqə və 

bağlılıqda olaraq, ümumi məsələnin inkişafını sürətləndirir. 

Bununla yanaşı, ölkə qarşısında duran strateji əhəmiyyət kəsb edən iqtisadi məqsədlərin həl-

linə və irimiqyaslı yeni proqramların həyata keçirilməsinə şərait yaranır. Bu proses həm də ölkə da-

xilində və beynəlxalq səviyyədə baş verən sosial-iqtisadi xarakterli müxtəlif məsələlərin daha səmə-

rəli həll olunmasna imkan verərək, mövcud resursların məhdudluğu ilə əlaqədar olan prob-

lemlərinlazımi səviyyədə həllinə şərait yaradır, həmçinin mövcud iqtisadi siyasi tədbirlərə uyğun 

olaraq, diversifikasiya istiqamətlərində qarşıda duran zəruri vəzifələrin həllini yüngülləşdirir [1]. 

Aparılan tədqiqatlar onu göstərir ki, iqtisadi artımın təmin olunmasının əsas mənbələri və 

prioritet istiqamətləri həm geniş və əhatəli olmaqla, həm də onun inkişaf mərhələlərini özündə əks 

etdirir. 

İqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətinin artırılması, makroiqtisadi sabitliyin qorunması, monetar 

və fiskal siyasətin balanslı koordinasiyasının gücləndirilməsi, maliyyə xidmətləri bazarının inkişaf 

etdirilməsi, biznes mühitinin daha da yaxşılaşdırılması və özəl təşəbbüsün dəstəklənməsinin 

genişləndirilməsi başlıca hədəflərdəndir. Eyni zamanda, xarici ticarət və investisiya siyasətinin 

təkmilləşdirilməsi, enerji, nəqliyyat, tranzit və logistika infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi, İKT 

və rabitə xidmətlərindən istifadə imkanlarının genişləndirilməsi də əsas prioritetlərdən hesab 

olunur. İnnovasiya fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsi, insan kapitalının inkişafının təmin edilməsi, 

ətraf mühitin qorunması, şəhər və kənd yerlərində infrastrukturun və sosial xidmətlərin inkişaf 

etdirilməsi, qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi və institusional potensialın gücləndirilməsi kimi 

istiqamətlər də önəmlidir. 

İqtisadiyyatın strukturunun təkmilləşdirilməsi - neft-qaz sektoru və neft-kimya sənayesinin 

modernləşdirilməsi, qeyri-neft sənayesinin şaxələndirilməsi və inkişaf etdirilməsi, alternativ və 

bərpa olunan  enerji  mənbələrindən  istifadə  imkanlarının  genişləndirilməsi və sair anoloji 

istiqamətlər yaxın  dövrlərin  başlıca  prioritetlərindən  ibarətdir. Bizim  hədəflərimiz  sırasına  kənd 
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təsərrüfatının intensiv inkişafının təmin olunması və ərzaq təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi, ticarət 

və xidmət fəaliyyət növlərinin genişləndirilməsi və inkişaf etdirilməsi, xarici ticarətin və 

investisiyaların strukturunun təkmilləşdirilməsi, regional ixtisaslaşmanın və regionların tarazlı 

inkişafın dəstəklənməsi kimi istiqamətlər də daxildir”. 

Hesab edirik ki, yuxarıda göstərilən məsələlər ölkə iqtisadiyyatının həm mövcud, həm strateji 

inkişaf istiqamətlərini və həm də 2004-2018-cü illər ərzində, neft bumu zamanı əldə olunmuş 

yüksək iqtisadi artım potensialını özündə əks etdirərək, dayanıqlı iqtisadi inkişafın yeni artım 

yanaşmasına uğurlu uyğunlaşması üçün əlverişli şərait yarada bilər. Belə ki, ölkənin gələcək iqtisadi 

artımının hansı "artım nöqtələri" vasitəsilə təmin edilməsi çox mühüm və strateji qərardır. Bu 

zaman aktiv şəkildə kapital yığımı modelinin yeni strateji dövrə uyğun olaraq, əlavə dəyərin 

formalaşdırma imkanlarınəticəsində gələcək artım yanaşması ilə bağlı ölkənin qarşısında iki seçim 

vardır:  

- əməktutumlu artım yanaşması; 

- məhsuldarlıq–effektivlik əsaslı artım yanaşması. 

Qlobal dəyər zəncirinə inteqrasiya, iqtisadi artımın keyfiyyəti və dayanıqlılığı baxımından 

münasib və məntiqli zaman dövründə məhsuldarlıq–effektivlik əsaslı iqtisadi artım yanaşmasına 

transformasiya edilməsi strateji seçim ola bilər. Lakin, yaxın və ortamüddətli dövrdə hər iki 

modelin kombinasiyasından istifadə edilməsi - strateji seçim yanaşmasına keçid müddətinin daha 

qısa, optimal vaxt ərzində reallaşdırılmasına imkan verə bilər. 

Beləliklə, mövcud şəraitdə ölkəmizdə iqtisadi artım templərinin yeni, postneft erasının 

tələblərinə uyğun həm mənbə, həm də prioritet istiqamətlərinin dəyişdirilməsi imkanları 

yaranmışdır. Bu zaman mövcud xammal və onun ilkin emalından alınmış məhsulların ixracı 

prosesində daxil olan yığımlardan, əsas etibarilə qabaqcıl texnologiyaların düzgün mənimsənilməsi 

və iqtisadiyyatın struktur- texnoloji islahatları məqsədilə istifadə etmək lazımdır. Ölkənin yanacaq- 

sürtgü kompleksindən mövcud asılılığını zəiflətmək üçün, ciddi struktur dəyişikliklərinin aparılması 

zəruridir. Azərbaycanın uzunmüddətli sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasında da məhz bu vəzifə 

diqqət mərkəzində durur. 

Son illər Azərbaycanda 1996-cı ildən etibarən real ümumi daxili məhsulun artımına nail 

olunduğunu qeyd etmək lazımdır.  Məsələn,  ÜDM-in artım tempi   2008-ci ildə 110,8% olmuşdursa, 

2016-cı ildə  bu göstərici 109% , 2017-ci ildə isə  bu göstərici  artaraq 116% təşkil etmişdir.  Yalnız 

ölkəmizdə 2017-ci ildə ÜDM-in həcmi 70135,1 mln.manata çatmışdır. Bundan başqa adam başına 

düşən ÜDM-in  həcmi isə 2015-ci illə müqayisədə  2008-ci ildə 3 dəfə artaraq 4603,7 manat,  2017-ci 

ildə isə  4.8 dəfə artaraq 7205 manat  olmuşdur.  Qeyd olunanlar Azərbaycanda iqtisadi inkişafın  və 

artımın son illər davamlı olaraq mövcudluğunu təsdiq edir (Cədvəl 1 və Şəkil 1).        

 

Cədvəl 1 

 

Azərbaycan Respublikası üzrə  adambaşına düşən ÜDM-in son illər üzrə  əsas dəyişmə 

dinamikası 

 

İllər 2005 2006 2007 2008 2009 2016 2017 

Adam başına düşən ÜDM (manat) 1494,3 2208,2 3296,6 4603,7 3917,3 6269,6 7205 

 

Mənbə: www.stat.gov.az/pdf/Azərbaycanın statistik  göstəriciləri/2018 
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Şəkil 1. Son illər üzrə Azərbaycanda ÜDM-un artım tempinin dəyişmə tendensiyası 

(əvvəlki ilə nisbətən %-lə) 

 

Əvvəla, əmtəə ixracının iqtisadi artımda əsas və mühüm rol oynamasına baxmayaraq, 

Azərbaycan Respublikasında bu sahədə əsaslı, köklü problemlər mövcuddur. Belə problemlər isə 

dayanıqlı iqtisadi artımın yaradılmasına mane ola bilər. Nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycanda 

ixrac məhsullarının nomlenklaturası hələlik aşağı səviyyədədir. Belə ki, çox az çeşiddə mal, ümumi 

ixracın əksər hissəsini təşkil edir. İkincisi, ixrac olunan məhsulların əksəriyyəti ölkəmizin 

müqayisəli üstünlüyünə əsaslanmır və bilavasitə istehsal prosesinin nəticəsi deyildir. Üçüncüsü isə, 

fəaliyyət göstərən təsərrüfat subyektlərinin hələ ki, çox az hissəsi ixrac və ümumilikdə iqtisadi artım 

prosesində iştirak edir”.Göründüyü kimi, göstərilən məsələlərin lazımi səviyyədə həll olunması -

dayanıqlı iqtisadi inkişafa uyğun şəkildə iqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksəldilməsinə 

və davamlı inkişafın təmin olunmasına mühüm təkan verə bilər [2]. 

Sözsüz ki,iqtisadi artımın təmin olunmasının əsas, prioritet istiqamətlərindən biri də 

məhsuldarlıq göstəricisi ilə bağlıdır. Məhsuldarlıq, ümumiyyətlə istehsalın istifadə edilən məsrəf 

miqdarına nisbətidir. Məhsul-darlığın artımının əsasında yetişmiş insan gücü, texnologiyanın 

inkişafı, yeni istehsal texnikalarının tapılması və istehsal amillərinin əsas istiqamətlərinin 

dərinləşməsi dayanır. Təbii ki, texnologiya sahəsindəki yeniliklər istehsalın məhsuldarlığını artırır. 

Lakin bunlar arasında  ən əhəmiyyətli amil – yetişmiş insan gücüdür. Çünki, istehsal və əmək 

məhsuldarlıq yalnız insan qabiliyyəti və çalışması nəticəsində mümkündür. Belə olduğu halda, 

insanı mükəmməl şəkildə məlumatlandırıb, düşüncə və əməyindən maksimum dərəcədə 

faydalanaraq, məhsuldarlığı artırmaq və onların öz qabiliyyətlərini nümayiş etdirmələri üçün, bütün 

insanlara sərmayə yardımının təmin edilməsi olduqca vacibdir . 

Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 

2016-cı il 6 dekabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat 

perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsi” ndə ölkə iqtisadiyyatının keçdiyi yol iqtisadi  mərhələləri 

üzrə ətraflı şəkildə SWOT (GZİT) təhlil edilmişdir.  
 

Makroiqtisadi sabitliyin təmin olunması məsələləri 

İnkişaf etmiş ölkələrdə olduğu kimi, bu gün Azərbaycanda səmərəli bazar münasibətlərinin 

təşəkkülü və inkişafının əsas məqsədi – mili dirçəlişin, dayanıqlı inkişafın və sürətlə qloballaşan 

dünya  dövlətlərinin iqtisadi inteqrasiyasına qovuşmanın tam təmin edilməsdir. Bu gün ölkəmizdə 

müşahidə edilən sosial-iqtisadi inkişaf, nəticə etibarilə ölkə vətəndaşlarınınhəyat səviyyəsinin və 

yaşayış tərzinin yüksəldilməsinə yönəlməklə, liberallaşmanın sürətlənməsini və iqtisadi 

modernləşmənin mərhələli şəkildə aparılmasını təmin edir. Özünəməxsus xüsusiyyətlərə malik olan 

bu model  -  hər  bir  təsərrüfat  subyekti, ölkə  regionları  və  bütövlükdə  dövlətimizin  möhkəm və 

2005 2006 2007 2008 2009 2016 2017

126,4
134,5

125
110,8 109,3 109 116

ÜDM-un artım tempi (əvvəlki ilə nisbətən %-lə)



30 

Tikintinin iqtisadiyyatı və menecment         Construction economycs and menecment 

2019-cu il, № 3(8) - səh.26-33         2019, № 3(8), pp.26-33 

M.T. Abbaszadə          M.T. Abbaszade 

 

dayanıqlı inkişafını təmin edən məntiqlərə söykənərək, sivil bazar münasibətlərinə uyğun aparılan 

islahatların əsas parametrlərini özündə əks etdirir.  

Artıq ölkəmizdə dinamik sosial-iqtisadi tərəqqini təmin edən sabitliyin qorunub saxlanması, 

Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq arenada nüfuz və mövqelərinin möhkəmləndirilməsi, sosial 

həyatın bütün sahələrində mütərəqqi islahatların aparılması istiqamətində çoxlu mühüm addımlar 

atmışdır [4]. 

Dünyada gedən mütərəqqi inkişaf meyllərini nəzərə almaqla iqtisadi, sosial və siyasi 

sahələrdə qloballaşan dünyaya daha sıx inteqrasiya ədsasında cəmiyyətin dünyəviləşməsi və 

müasirləşməsi;milli mənafeləri nəzərə almaqla, yerli potensialın tam amilə hərəkətə gətirilməsi və 

istifadə olunması, başqa sözlə iqtisadiyyatın inkişafı və strukturunun təkmilləşdirilməsi – bir 

tərəfdən, milli mənafelərimizə və daxili potensialdan sə-mərəli istifadəyə uyğunlaşdırılmalı, digər 

tərəfdən isə dünya iqtisadiyyatına inteq-rasiyasının inkişafı tələblərinə hərtərəfli cavab verməlidir 

[3].  

Beləliklə, Azərbaycanda demokratik cəmiyyətin öz əsasları üzərində yüksək inkişafı və 

təkmilləşdirilməsinə uyğun düzgün siyasət yeridildiyi şəraitdə respubikamızın hərtərəfli inkişafı, 

həmçinin zəngin və qüdrətli dövlətə çevrilməsi mümkün olacaqdır. Bizim gələcək cəmiyyətimiz – 

onun iqtisadi, siyasi, sosial və mənəvi-əxlaqi xüsusiyyətləri isə millilik meylləri ilə dünyəviliyin 

vəhdətinə əsaslanan keyfiyyət hallarını özündə birləşdirəcəkdir”. 

Bütün bunlar isə, iqtisadi artıma söykənənn milli inkişaf modelinin uğurlu şəkildə həyata 

keçirilməsinin nəticəsi kimi çıxış edir.  

 

Nəticə 

İqtisadi artım – hər bir ölkədə ÜDM-nin, yaxud da məcmu məhsul buraxılışının potensial 

artımını əks etdirir. Başqa sözlə desək, iqtisadi artım o vaxt öz yerini tutmuş, yaxud öz dəyərini 

almış olur ki, ölkənin ixrac imkanları daha da genişlənsin.  

İqtisadi artımın təmin olunması prosesində iş qüvvəsinin keyfiyyəti, orada çalışanların 

mövcud təcrübəsi, savad səviyyəsi öz fəaliyyətinə yanaşma bacarığı və digər şərtlər mühüm ünsür 

və elementlərdən biri hesab edilir.  

Bununla yanaşı, ölkə qarşısında duran strateji əhəmiyyət kəsb edən iqtisadi məqsədlərin 

həllinə və irimiqyaslı yeni proqramların həyata keçirilməsinə şərait yaranır. Bu proses həm də ölkə 

daxilində və beynəlxalq səviyyədə baş verən sosial-iqtisadi xarakterli müxtəlif məsələlərin daha 

səmərəli həll olunmasna imkan verərək, mövcud resursların məhdudluğu ilə əlaqədar olan 

problemlərinlazımi səviyyədə həllinə şərait yaradır, həmçinin mövcud iqtisadi siyasət tədbirlərinə 

uyğun olaraq, diversifikasiya istiqamətlərində qarşıda duran zəruri vəzifələrin həllini yüngülləşdirir. 

Aparılan tədqiqatlar onu göstərir ki, iqtisadi artımın təmin olunmasının əsas mənbələri və 

prioritet istiqamətləri həm geniş, həm də əhatəli olmaqla,həm də onun inkişaf mərhələlərini özündə 

əks etdirir. İqtisadi artımın prioritet istiqamətlərinə yanaşma tərzi və onun əsaslandırılması ilə bağlı 

iqtisadçı alimlər arasında çoxsaylı fikir və müşahidə halları mövcuddur.  

İqtisadiyyatın strukturunun təkmilləşdirilməsi - neft-qaz sektoru və neft-kimya sənayesinin 

modernləşdirilməsi, qeyri-neft sənayesinin şaxələndirilməsi və inkişaf etdirilməsi, alternativ və 

bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə imkanlarının genişləndirilməsi və sair anoloji 

istiqamətlər yaxın onilliyin başlıca meyarlarından olmalıdır. Məhz buna görə də  iqtisadi artımın 

təmin olunması sahəsində dövlət səviyyəsində davamlı tədbirlərin görülməsi məqsədəuyğun hesab 

olunmalıdır.  
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Основные особенности обеспечения экономического роста 

Резюме 

Основная цель исследования - проанализировать сущность и содержание 

экономического роста, основные особенности роста ВВП в каждой стране, дать 

рекомендации по улучшению функционирования этой системы. Следует отметить, что 

сегодня для нашей страны сохранение уровня конкурентоспособности экономики имеет 

исключительное значение. Таким образом, сохранение и развитие этого процесса является 

одним из основных факторов, элементов, влияющих на экономическое развитие, и 

оказывает сильное влияние на усиление экономического роста. Исследовательская работа 

была выполнена на основе методов исследования, таких как научная абстракция и 

системный анализ, логическое обобщение. В результате исследования были рассмотрены 

вопросы повышения экспортных возможностей страны и обеспечения экономического 

роста. В исследовании были проанализированы основные этапы экономического роста как с 

национальной (внутренней), так и с глобальной (международной) точки зрения, определены 

механизм их взаимодействия и влияния, комплексно показаны пути устранения негативных 

проявлений, которые могут возникнуть в процессе интеграции экономики страны в 

глобальные процессы. Ограничения исследования: требуется более широкая практическая 

информация. Практическая значимость исследования: может сыграть важную роль в 

обогащении научных и практических знаний специалистов, занимающихся исследованиями в 

экономической сфере. Научная новизна и оригинальность исследования: совершенствова-

ние структуры экономики, диверсификация и развитие ненефтяной промышленности, 

расширение доступа к альтернативным и возобновляемым источникам энергии и др. 

Ключевые слова: валовой внутренний продукт, экономический рост, экспорт, 

интеграция, глобализация, экономика 
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Key features of ensuring economic growth 

Abstract  

The main objective of the study is to analyze the essence and content of economic growth, the 

main characteristics of GDP growth in each country, to make suggestions and recommendations 

towards improving the performance of this system. It is worth noting that today it is of paramount 

importance for our country to maintain the level of competitiveness of the economy. Thus, the 

preservation and development of this process is one of the main factors affecting economic 

development and has a strong impact on the strengthening of economic growth . The research work 

was carried out on the basis of research methods such as scientific abstraction and systematic 

analysis, logical generalization.  As a result of the research the issues of increasing the country's 

export opportunities and ensuring economic growth were also considered and the current situation  
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in this area was investigated. The study analyzed the main stages of economic  growth  both  from a 

national (domestic) and global (international) point of view, identified their interaction and 

mechanism of influence, identified ways of eliminating negative manifestations that may arise in the 

process of integration of the country's economy into global processes. Limitations of the study: it 

requires more extensive practical information. Practical significance of the study: analysiscan 

play a role in enriching the scientific and practical knowledge of economic researchers and 

specialists working in this field. Scientific innovation and originality of the study: improvement of 

the structure of the economy diversification and development of the non-oil industry, expansion of 

opportunities to use alternative and renewable energy sources, etc. 

Keywords: gross domestic product, economic growth, export opportunity, integration, 

globalisation, economy 
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NERT-QAZ QUYULARININ QAZILMASINDA TƏHLÜKƏLƏRİN MÜƏYYƏN 

OLUNMASI VƏ RİSKLƏRİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 

 

Xülasə 

          Tədqiqatın məqsədi – neft yataqlarında quyuların qazılması proseslərində   baş verən 

qəzaların səbəblərinin müəyyən edilməsi və risklərin qiymətləndirilməsi alqoritminin qurulması.  

          Tədqiqatın metodologiyası – ehtimal nəzəriyyəsinə  istinad erməklə  qazma proseslərinə qəza 

hadisələrinin təsirinin riyazi hesablanması 

          Tədqiqatın nəticələri – qazma proseslərində baş verməsi ehtimal olunan təhlükələrin 

müəyyən olunması tədqiq olunmuşdur və  quyuların qazılması layihələrinin işlənməsində  riskin 

qiymərləndirilməsi  alqoritmi təklif edilmişdir. 

           Açar sözlər: təhlükə, risk,  yataq, quyu, qazma, proses, ehtimal, kəmiyyət 

   

 

Giriş 

 SOCAR –ın qazma təşkilatlarının 2008-2017-ci illər üzrə istehsalat - təsərrüfat fəaliyyəti 

sahəsində apardığımız təhlillər əsasında müəyyən edilmişdir ki, göstərilən illər ərzində qazma işləri 

planları mütamadil olaraq yerinə yetirilmir. Təkcə  2017-ci ildə SOCAR-ın qazma təşkilatları 

tərəfindən istismar qazması planı 98,5% kəşfiyyat qazması üzrə plan 89,7% yerinə yetirilmişdir [1]. 

Qeyd etmək lazımdır ki, 2012-ci ildə başlayaraq  SOCAR-da qazma işlərinin inkişafina dair 

texniki vasitələrin müasirləşdirilməsi, yeni və müasir texnologiyalardan istifadə edilməsi 

istiqamətində işlər davam etdirilir. Lakin  SOCAR tərəfindən dəniz və quru sahələrində dərin neft 

və qaz quyularının qazılmasında uzun müddət istifadə olunmuş qazma qurğularının dünya 

standartlarına cavab verən müasir qazma qurğuları ilə əvəz olunmasına baxmayaraq, qazma isləri 

sahəsində dönüş yaranmamışdır.  

Araşdırmalar göstərir ki, qazma işlərində məhsuldar vaxt 80 - 85% təşkil edir, qazma 

proseslərin pozulması nəticəsində quyularda qəzalar baş verir ki, onlarında ləğvinə külli miqdarda 

vəsait xərclənir. İşlənmədə olan quru və dəniz sahələrində qazılan quyular vaxtında mədənçilərə 

təhvil verilmir. Buda neht hasilatı planlarının yerinə yetirilməməsinə imkan verir. Quyuların 

qazılması sahəsində işlərin səmərəli aparılmamasında işlənmənin son mərhələsində olan yataqlarda 

lay təzyiqlərinin aşağı olması, layların qazma məhlulunun udması, qazma borularının qazma 

prosesləri zamanı tutulma və qırılması, qazma baltalarının açılması, yeni texnika və 

texnologiyaların tətbiqinin lazımı  səviyyədə olmaması və s. kimi mənfi amilləri mühüm rol 

oynayır. Məlumdur ki, SOCAR-ın qazma təşkilatları üçün  işlənmədə olan neft yataqlarında  

quyuların qazılmasının layihə sənədləri “ Neftqazlayihə Elmi tədqiqat” institutu tərəfindən tərtib 

olunur. Quyuların qazılmasına aid layihə materiallarını təhlil etdikdə aydın olur ki, layihələrin 

işlənməsində quyuların qazılması üçün vacib olan informasiyaların tam nəzərə alınmaması,  təhlil 

edilməməsi və sintez olunmaması, eyni zamanda  quyuların qazılması üçün texniki vasitələrin, 

qurğuların və texnologiyaların elmi əsaslandırılmaması quyuların qazılmasından alınan  iqtisadi  

səmərənin yüksək olmamasına dəlalət edir. Quyuların qazılmasının layihəsi əsasında geoloji-texniki 
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naryad ( GTN) tərtib olunur və qazma idarəsinə icra olunması üçün təqdim olunur. Quyuların 

qazilmasına aid layihə sənədlərində təhlükələrin müəyyən olunması,  risk amili və  onun 

qiymətləndirilməsinə aid məlumatlar demək olar  heç yoxdur.  

Qazma proseslərində təhlükələrin müəyyən olunması və risklərin qiymətləndirilməsi. 

 Quyuların qazılması işlərinin yerinə yetirilməsində təhlükələrin müəyyən olunması dedikdə 

ilk növbədə təhlükənin reallaşmasına gətirib çıxara biləcək hadisələrin və mexanizmlərin müəyyən 

olunması nəzərdə tutulur. İlk dəfə olaraq ABŞ tədqiqatçısı Frenk Nayt tərəfindən elmi ədəbiyyata 

gətirilmiş və onun “Risk, qeyri-müəyyənlik və gəlirlər” (1921) tədqiqat əsərində risk iqtisadi 

kateqoriya olaraq şərh edilmişdir. Bu anlayış biznes fəaliyyətinə aiddir. 

Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində “risk” – “təhlükə imkanı”, “ola biləcək təhlükə”, 

“qorxulu iş” sözlərinin sinonimi kimi verilmiş və “yaxşı nəticələnəcyi ümidi ilə hərəkətetmə, 

işgörmə, cəsarətetmə” sözləri ilə izah edilmişdir [2]. Ojeqovanın redaktəsi ilə hazırlanmış rus 

dilinin izahlı lüğətində “risk” – “təhlükə mümkünlüyü” və ya “xoş nəticə əldə etmək ümidi ilə 

uğursuzluğa atılan addım”  və  ingilis dilinin izahlı lüğətində isə “risk”- “təhlükə yarada biləcək 

vəziyyət”, “gözlənilməz xoş olmayan hadisənin baş verməsi ehtimalı” kimi mülahizələri ilə eynidir. 

Bizim zənnimizcə risk:- təhlükəli hadisənin baş verməsinin mümkünlüyü və ciddiyətidir və onu 

aşağıdakı kimi ifadə etmək olar: 

Risk = Ehtimal x Ciddiyət,                                            (1)             
          Riskin qiymətləndirilməsi isə fəaliyyətlə bağlı olan təhlükələrin aradan qaldırılması üçün 

nəzarət tədbirlərinin müəyyən olunması və ya risklərin minimallaşdırmaq üçün onlara nəzarət 

prosesidir.  Belə halda yataqlarda quyuların qazılmasında təhlükələrin müəyyən olunması və risk 

ehtimalına ilk növbədə layihələrin işlənməsinin konsepsiyasından başlamaq lazımdır. Layihə 

konsepsiyası aşağıdakı mərhələləri əhatə etməlidir: 

1.Yataqların geoloji quruluşuna aid maksimal informasiyalar toplanmalı və təhlil edilməlidir 

(Şəkil 1).   

Şəkil 1 – dən aydın görünür ki, layihənin işlənməsi üçün əsas geoloji-texniki məlumatlar, 

yəni yataqların geoloji-fiziki xüsusiyyətləri, layların yatım bucaqları, yataq üzrə mayelərin süzülmə 

və axın hərəkət sürətləri, özlülü, temperat və təzyiqləri, qərarlaşmış və qərarlaşmamış rejim 

parametrləri və digər informasiyalar tam toplanmalıdır və layihə sənədlərində öz əkini tapmalıdır. 

 
                          

                                   Şəkil 1. Yataqlarda layların yarım forması 
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2. Quyularin tikintisi və qazılmasında qəzaların baş vermə ehtimalınının 

müəyyənləşdirilməsi. Bu sahədə ABŞ BTTM institutunun və BP şirkərinin təcrübəsi nəzərə 

alınması olduqca vacibdir [3]. 

 
 

Şəkil  2. Quyuların qazılması proseslərində qəzaların baş vermə mənbələri 

 

Şəkil 2 təhlil etdikdə görürük ki, qazma proseslərində  risk hadisənin baş vermə ehtimalı və 

baş verəcəyi təqdirdə onun potensial nəticələrinin dərəcəsinin ifadəsidir. Deməli,  quyularda 

qəzaların baş vermə ehtimalı və ya nəticələrin kəskinliyinin azaldılması ilə risk səviyyəsi aşağı 

salına bilər. Hər hansı ilkin qəzanın baş verməsinin qarşısının alınması mübahisəlidir, buna görə də, 

ən səmərəli vasitə risk ehtimalının aşağı salınmasıdır.  Qabaqcıl mühəndislik və istismar təcrübəsinə 

əsaslanan hərtərəfli, beynəlxalq səviyyədə qəbul olunmuş norma və standartlara uyğun layihələrin 

işlənməsi və icra olunması , böyük qəza hallarının baş vermə mümkünlüyünü azaldan təhlükəsizlik 

elementlərini özündə əks etdirəcək tərzdə layihələndirilməsidir.  

3. Layihələndirmə variantlarının qiymətləndirilməsi prosesi. Quyuların qazılması layihəsi 

bir neçə varianda işlənməli və işlənmiş variantlardan ən optimalı müqayisə əsasında seçilməlidir. 

Layihənin qiymətləndirilməsi prosesi aşağıdakı fazaları əks etdirməlidir: 

- qiymətləndirmə mərhələsi ( layihənin texniki baxımdan icrasının mümkünlüyü və 

hərəkətverici  mexanizmlərinin başa düşülməsi); 

- seçmə ( layihənin prioritet kimi müəyyənləşdirilmiş variantının seçilməsi və qeyri-

müəyyənliklər,risklər, uyğunlaşma qabiliyyətinə meyarları yönəltməklə variantın seçilməsi); 

- müəyyənləşdirmə ( layihənin qəbul edilməsi üçün onun planlaşdırma səviyyəsinə 

gətirilməsi); 

- icra (işin həcminə uyğun xərclərin təyin olunması və gözlənilməyən xərclərin nəzərə 

alınması); 

- idarəetmə (icra fəaliyyətinin spesifikaya  uyğun olmasını təmin etmək və gözlənilən  

istehsal səmərəliliyini  müəyyən etmək).  

ABTTMİ institutunun layihə sənədlərində baş verə bilməsi ehtimal olunan  qəzaların 

qarşısının alınması üçün  bir sıra işlənmə konsepsiyası müəyyənləşdirildi, o cümlədən bir neşə  

qazma variantları,rejim prosesləri, qazma şəraiti və yataqların  lay xassələrinin nəzərə alınması ilə 

həyata keçirilmişdir. 

Dünya təcrübəsi göstərir ki, tağlı quyuların qazılması süxurların çatlaması və quyu dibində 

qazma məhlullarının itkisi ilə nəticələnir. Buna görə də, layihənin işlənməsi mərhələsində  tağlı 

hissənin qazılmasını əhatə edən strukturun cinahlarından maili quyuların qazılmasını nəzərdən 

keçirən variantlara üstünlük verirlər. Çünki strukturun tağ hissəsində  təzyiqlərin mövcud olması 

səbəbindən burada quyuların qazılması zamanı qəzaların baş vermə halları yüksəkdir [4]. 

Qazma işlərində riskin qiymətləndirilməsi metodologiyası. 
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Risk ehtimallı kateqоriya оlduğundan оnun kəmiyyət qiymətləndirilməsi metоdları ehtimal 

nəzəriyyəsi və riyazi statistikanın bir sıra mühüm anlayışlarına əsaslanır. Quyuların qazılması 

proseslərində  «Risk vəziyyəti» paralel  mövcud оlan üç stоxastik prоseslə əlaqədardır:  

 - qeyri-müəyyənliyin оlması; 

 - alternativin seçilməsi zəruriliyi (seçimdən imtina özü seçim növüdür);  

- seçilən alternativin həyata keçirilməsi ehtimalının qiymətləndirilməsi. 

Məlumdur ki, qazma prosesində  qeyri-müəyyən (əvvəlcədən məlum оlmayan) sоnluğa 

malik hadisənin nəticəsi hər hansı təsadüfi hadisə, eksperiment və seçimlə müəyyən оlunur. 

Mövcud şəraitdə baş verə bilən və ya baş verə bilməyən hadisə təsadüfi adlanır. Qazma işləri 

aparılan zaman təsadüfi hadisələrin baş verməsinin etibarlılıq dərəcəsinin kəmiyyət 

qiymətləndirilməsi ehtimal anlayışına əsaslanır. Ehtimallı qiymətləndirmə riskin 

qiymətləndirilməsinin daha aşkar üsuludur. Ehtimal nəzəriyyəsinin metоdları müəyyən hadisələrin 

baş verməsi ehtimalının müəyyən оlunmasına və bir neçə mümkün hadisədən riyazi gözləmənin say 

kəmiyyətinin uyğun оlduğu daha ehtimallısının seçilməsinə istiqamətlənir. Buradan belə nəricəyə 

gəlmək olar ki, neft və qaz yataqlarında quyuların qazılması təcrübələri əsasında riskin 

əhəmiyyətinin qiymətləndirilməsi  layihənin işlənməsi mərhələsində nəzərərə  alınmalıdır [5]. Bu 

məqsədlə riskin qiymərləndirilməsi üçün  aşağıdakı alqoritmi təklif olunur (Şəkil 3). 

 

 
 

Şəkil 3. Risklərin qiymətləndirilməsi alqoritmi. 

 

Qeyd: Müəlliflər tərədindən tərtib edilmişdir 

 

3 saylı şəkilə istinad etməklə  qazma proseslərində qəza ( E) hadisələrinin R ehtimalı 

dedikdə,  baş verməsinin əlverişli N  hallarının sayının mümkünlüyü bərabər оlan bütün S  halların 

sayına nisbəti başa düşülür və belə təyin oluna bilər: 

                                                         R (E) =  
N

S
 ,                                                 (2) 

Təklif olunan düsturun mahiyyəi ondan ibarətdir ki, hadisənin ehtimalı müsbət kəmiyyətdir. Yəni 

R (E) ≥ 0. İnandırıcı odur ki,   mövcud  şərtlər kоmpleksində  mütləq  baş  verəcək qəza  hadisənin 
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ehtimalı 1-ə, qeyri-mümkün hadisənin ehtimalı isə 0-a bərabərdir. Hadisənin ehtimalı 0 və 1 

arasında оlan həddə  0 ≤ R (E) ≤ 1 

dəyişə bilər. Quyuların qazılması zamanı qəzaların  baş verməsi ehtimalı оbyektiv, yaxud subyektiv 

metоdlarla müəyyən edilə bilər.  Ehtimalın müəyyən edilməsinin оbyektiv metоdu müvafiq 

hadisənin baş verməsi tezliyinin hesablanmasına əsaslanır.  

Təcrübə nəticəsində müxtəlif, yaxud əvvəlcədən məlum оlmayan qiymətlər alan kəmiyyət 

təsadüfi kəmiyyət adlanır [6]. Təsadüfi kəmiyyətlər diskret və fasiləsiz kəmiyyətlərə bölünür. E- 

kəmiyyəti о vaxt diskret təsadüfi kəmiyyət adlanır ki, оnun x1, x2,x3,....,xn  mümkün qiymətləri 

çоxluğu sоnludur və оnun göstərilən kəmiyyətlərdən hər birini qəbul etməsi müəyyən ehtimala 

malik təsadüfi hadisədir.  Bizim mülahizəyə görə   təsadüfi kəmiyyətinin bütün qiymətləri 

ehtimalını tapmağa imkan verən istənilən qaydanı оnun ehtimallarının bölüşdürülməsi qanunu 

əsasında mümkündür.    Bu halda əgər оnun qiymətləri sayı sоnludursa, оnların ehtimalları cəmi 1-ə 

bərabərdir.  

                                    ∑ Rk
n
k=1  = 1,                                                          (3) 

Bununla bərabər bir çоx praktiki cəhətdən mühüm məsələlərin həlli üçün bölgüsü haqqında 

natamam, lakin aşkar təqdimat verən təsadüfi kəmiyyətlərin yalnız bir neçə parametrlərinin 

kəmiyyətini bilmək kifayətdir. Оnlardan ən mühümləri оrta (gözlənilən) kəmiyyət, dispersiya və 

standart (оrta kvadratik) kənarlaşmadır.  

E- diskret təsadüfi kəmiyyətinin оrta, yaxud gözlənilən kəmiyyəti (riyazi gözləməsi) оnun 

aldığı kəmiyyətlərin оnların ehtimallarına hasillərin (törəməsi) cəmidir. 

                              M (E) =  ∑ XkRk
n
k=1 ,                                                    (4)                                                                                                

Hər birinin quyuda qəzanın baş verməsi ehtimalının bərabərliyi (yəni, Rk =  
1   

3
 )halında təsadüfi 

kəmiyyətin riyazi gözləməsi ədədi (cəbri) оrta kimi qəbul olunmalıdır. 

                                   M (E) =  
1

n
∑ Xk

n
k=1 ,                                                 (5)                                                                              

 Düstur (5) görünür ki, təsadüfi kəmiyyətin riyazi gözləməsi оnun ehtimallarının bölgüsü 

mərkəzi kimi çıxış edir. Yekun qərarın qəbul edilməsi üçün göstəricilərin tərəddüdlüyünü, yəni 

mümkün nəticənin tərəddüdlüyü ölçüsünü müəyyən etmək zəruridir. Tərəddüdlülük gözlənilən 

kəmiyyətin оrta kəmiyyətdən kənarlaşması dərəcəsini əks etdirir. Оnun qiymətləndirilməsi üçün 

təcrübədə, adətən iki yaxın əlaqəli meyarları – dispersiya və оrta kvadratik kənarlaşmanı tətbiq 

edirlər.  Dispersiya öyrənilən göstəricinin (maliyyə əməliyyatından gözlənilən gəlirin) оnun оrta 

kəmiyyətinə münasibətdə tərəddüdlülük dərəcəsini səciyyələndirir. Təsadüfi kəmiyyətin оnun оrta 

kəmiyyətindən kənarlaşmalarının kvadratlarının cəmi dispersiya adlanır və onu aşağıdakı kimi təyin 

etmək olar: 

                 D (E) = ∝2 = ∑ Rk 
n
k=1 ( Xk − M)2 ,                                       (6) 

(6) düstüründan məlum оlur ki, dispersiyanın kəmiyyəti təsadüfi kəmiyyətin ölçü vahidinin 

kvadratına bərabərdir. 

α- kəmiyyəti təsadüfi kəmiyyətin оnun оrta gözlənilməsindən оrtaçəkili kənarlaşmasını ifadə 

edir. Standart kənarlaşma isə təsadüfi kəmiyyətin mövcud qiymətinin оnun оrta kəmiyyətindən 

kənarlaşması dərəcəsini əks etdirir. 

  Qeyd etməliyik ki, qabaqcıl xarici qazma şirkətləri layihənin işlənməsində riskinin təhlilinə 

layihənin pul axınlarına xas оlan qeyri-müəyyənliklərin araşdırılmasından başlayırlar. Belə təhlilin 

aparılması üçün, sadəcə rəyin bildirilməsindən kоmpyüter mоdellərinin cəlb edilməsi ilə mürəkkəb 

iqtisadi və statistik tədqiqatlara qədər bir sıra yоllar araşdırılır.. Ayrı-ayrı pul axınlarının 

bölgüsünün xarakteri və оnların qurşılıqlı kоrelyasiyası, layihənin xalis müasir dəyərinin 

bölgüsünün xarakterini və beləliklə, оnun vahid riskini müəyyən edirlər. Layihənin vahid riskinin 

qiymətləndirilməsinin aşağıdakı dörd metоdundan istifadə edirlər:  

1. Həssaslığın təhlili;  
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2. Ssenarilərin təhlili;  

3. İmitasiоn mоdelləşdirmə;  

4. “Qərarlar ağacı”nın təhlili. 

Həssaslığın təhlilinin birinci mərhələsində, adətən giriş parametrlərinin dəyişməsi zamanı 

оnların seçilmiş nəticə göstəricilərindən asılılığını əks etdirən diaqramlar  qurulur və layihə üçün 

başlıca parametrlərin kritik kəmiyyətləri müəyyən edilir.    

Quyuların qazılmasının  investisiya layihələrində  risk ssenarilərin təhlili  layihənin  xalis 

müasir dəyərinin (NPV) başlıca dəyişənlərin dəyişməsinə həssaslığı və  bu dəyişənlərin ehtimal 

kəmiyyətlərinin diapоzоnuna (оnların ehtimallarının bölgüsündə öz əksini tapır)əsaslanır.  Mümkün 

ssenarilər ekspert yоlu ilə işlənilir. Hər bir ssenari üzrə оnun effektivliyini qiymətləndirmək üçün 

pul axınları prоnоzlaşdırılır, müvafiq meyarlar və maliyyə əmsalları hesablanır. Bir qayda оlaraq,  

ssenarinin nəticələri müsbət оlduqda layihə qəbul edilir və оnlar mənfi оlduqda isə layihədən imtina 

оlunur.  

 

Nəticə 

1. Neft-qaz  yataqlarında quyu tikillərinin inşası  və  quyuların qazılmasına aid layıhə 

materiallarında yataqların geoloji- fiziki xüsusiyyətlərinin dair məlumatların nəzərə alınmaması  

quyuların qazılması proseslərində qəzaların baş verməsinə şərait yaradır.  

2. ABŞ BTTMİ institutu və BP şirkərinin qabaqcıl mühəndislik və istismar təcrübəsini 

nəzərə almaqla, quyuların qazılması layihələrində  riskin baş vermə ehtimalı və baş verəcəyi 

təqdirdə onun potensial nəticələrinin dərəcəsini azaldan təhlükəsizlik elementlərini özündə əks 

etdirəcək tədbirlər nəzərə alınmalıdır. 

 3. İşlənmədə olan neft yataqlarında quyuların qazılması  layihələrinin  işlənməsində  qazma 

proseslərində təhlükələrin müəyyən olunması və risklərin qiymətləndirilməsi üçün risklərin 

qiymətləndirilməsi alqoritminə istinad etmək təklif olunur.  

4. Quyuların qazılması zamanı qəzaların  baş verməsi ehtimalının müəyyən edilməsinin 

metоdu müvafiq hadisənin baş verməsi tezliyinin hesablanmasına əsaslanmalıdır. Çünki,  təsadüfi 

kəmiyyətin bütün qiymətləri ehtimalını tapmağa imkan verən istənilən qaydanı оnun ehtimallarının 

bölüşdürülməsi qanunu əsasında mümkündür. 
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Выявление опасности и оценки риска при бурении нефтегазовых скважин 

Резюме 

         Цель исследования - выявление причины осложнения  при бурении скважин на 

нефтяных месторождениях и создание алгоритма оценки рисков. 

          Методология исследования – на основе теории вероятностей определение 

математическим путём влияния осложнённости на процессы бурения.   

          Результаты исследования – исследованы  возможные влияния опасности в процессах 
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Hazard identification and risk assessment for drilling oil and gas wells 

Abstract  

           Рurpose of the study - is to identify the causes of complications in drilling wells in oil fields 

and to create an algorithm for risk assessment. 

Мethodology - based on the theory of probabilities, determining mathematically the 

influence of complexity on drilling processes. 

          Findings -  the possible effects of danger in the process of drilling and gasification, and 

proposed an algorithm for assessing risks in the development of drilling projects. 
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NEFT VƏ NEFT MƏHSULLARININ XƏRCLƏRİNİN OPTİMALLAŞDIRILMASI 

 

Xülasə 

 Məqalədə müasir şəraitdə karbohidrogen xammalın hasilatı və səmərəliliyin artırılmasında 

neft-qaz çıxarma sənayesinin yenidən qurulması, infrsatruktur islahatların həyata keçirilməsi, 

sahənin modernləşdirilməsi və idarə edilməsi neft-qaz hasilatına çəkilən xərclərin 

optimallaşfdırılması ətraflı araşdırılmışdır. Bu məqsədlə 2013-2017-ci illərdə SOKAR üzrə neft və 

qaz hasilatına çəkilən xərclər göstəricilər üzrə təhlil edilmiş və sahələr üzrə 2013-cü, 2015-ci və 

2017-ci illərdə xərclərin strukturu tərtib edilmişdir. Eyni zamanda neft-qaz çıxarmanın 

texnologiyası və təşkili ilə əlaqədar idarəetmə xərcləri amillərinin sistemləşdirilmişdir. Aparılan 

tədqiqat nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, bu amillətin həyata keçirilməsi neft-qaz hasilatına 

xərclərin azaldılması, maya dəyərinin aşağı düşməsi və ehtiyyatlardan səmərəli istifadə 

olunmasının optimallaşdırılmasına əhəmiyyətli təsir göstərə bilər.  

Açar sözlər: proqram, Strateji Yol Xəritəsi, xərclər, optimallaşdırma, məhsul, neft-

qazçıxartma 

 
 

 Müasir mərhələdə ölkə iqtisadiyyatının bütün sahələrinin inkişafında müstəsna əhəmiyyəti 

olan neft-qaz sənayesinin intensivləşdirilməsi enerji təminatının yaxşılaşdırılmasının ən vacib həll 

edilməsi tələb olunan problemlərdən hesab edilir. Belə ki, müasir şəraitdə  dünya bazarlarında baş 

verən dəyişikliklər şəraitində karbohidrogen xammalının hasilatında səmərəliliyin artırılması neft-

qaz çıxarma sənayesində köklü islahatların aparılmasını zəruri edir. Bu islahatların əsasən istifadə 

olunan köhnə yataqlarda aparılması məqsədəmüvafiqdir. Neft şirkətlərinin fəaliyyətlərinin idarə 

edilməsi müxanizminin təkmilləşdirilməsi prosesində dövlətin iştirakı bu islahatların səmərəli 

aparılmasını təmin edir.   

 Məlumdur ki, neft-qaz çıxarmanın artırılmasını təmin edən intensivləşdirmə geoloji, texniki 

və texnoloji tədbirlərin məcmusudur. Bu fəaliyyətlərin ardıcıl və bir biri ilə əlaqəli həyata 

keçirilməsi xüsusi əhəmiyyətə malikdir. 

Neft-qazçıxarmada intensivləşdirmənin həlledici amili müasir elm və texnikanın 

nailiyyətləri əsasında istehsal resurslarının optimal istifadə olunması və istehsalın texniki və 

təşkilati səviyyəsinin təkmilləşdirilməsinə xüsusi diqqət ayıraraq, bir sıra investisiya layihələrin 

sırasından ən optimalının seçilməsi üçün konkret tədbirlər və tövsiyələr işlənilməlidir.Təbii olaraq 

bu zaman onların innnovasiya yönümlülüyü nəzərə alınmalıdır. Fikrimizcə, intensivləşdirmə üzrə 

hazırlanan proqram və tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün tələb olunan vəsaitin formalaşması ilk 

növbədə dövlət tərəfindən maliyyələşdirmə ilə yanaşı bu prosesə müvafiq şirkətlər və digər 

mənbələr də cəlb edilməlidir. Neft qaz çıxarmanın intensivləşdirilməsinin stimullaşdırılması 

məqsədilə müvafiq neft şirkətləri tərəfindən tədbirlərin hazırlanması və həyata keçirilməsi 

mərhələlərinin neftveriminin artırılması problemlərini müəyyən etməyə bu problemlərin həlli 

istiqamətində bir sıra tədqiqatların aparılması məqsədəuyğundur Çünki alınan nəticələri sahənin 

səmərəliliyinin yüksəldilməsində xüsusi əhəmiyyətə malik ola bilər.   

Onu da qeyd etmək lazımdır ki,  problemlərin  həllinə  yönəldilmiş  tədbirlərdə  neft- 

qazçıxarmanın səmərəliliyinin təminində intensivləşdirmə tədbirlərinin hazırlanmasında  istehsal 

ehtiyatlarını  müəyyən  edən  məsələlərə  və  onların  həllərinə  xüsusi  diqqət  yetirilməlidir. Çünki, 

mailto:fidanmammadova@hotmail.com
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ehtiyatların optimal səviyyəsinin müəyyən edilməsi neft-qaz çıxarma sənayesində 

intensivləşdirmənin müxtəlif mərhələlərdə aparılması səviyyəsini müəyyən etməyə imkan verir. 

Neft-qaz çıxarmada intensivləşdirmənin iqtisadi səmərəliliyinin təmin edilməsi məqsədilə 

ehtiyatların optimal səviyyəsini düzgün müəyyən edərək ehtiyatlardan istifadə üzrə təşkilatı-texniki 

tədbirlər planlarını tərtib edib, onun həyata keçirilməsi mexanizminin formalaşdırılması və icrasına 

nəzarətin aparılması təmin olunmalıdır. Bu zaman istifadə müddətinə görə ehtiyatların cari və 

perspektiv ehtiyatlardan ibarət olması nəzərə alınmalıdır.    

Cari ehtiyatlar əsasən fəaliyyətdə olan texnologiya və iş qüvvəsinin, materialın, yanacağın 

və əsas vəsaitələrin rasional istifadəsi şəraitində reallaşır. Bu isə, öz növbəsində  yeni texnika və  

texnologiyanın tətbiqi, əməyin, istehsalın və idarə etmənin təşkilinin təkmilləşdirilməsi məsələləri 

ilə bağlıdır. Əgər ehtiyatların reallaşdırılması texnologiyasında müəyyən dəyişikliklər həyata 

keçirilirsə, onda bu, böyük vəsait qoyuluşu tələb etmir. Qeyd etmək lazımdır ki, perspektivli 

ehtiyatlar əmək məhsuldarlığının  artmasında ifadə olunur. Bunun təmin olunmasında məhsul 

vahidinin maya dəyərinin azalması, əsas və dövriyyə fondlarından istifadənin yaxşılaşması, istehsal 

üçün verilmiş vəsaitlərin dövriyyəsinin sürətlənməsi, istehsal və investisiya proseslərinin 

təkmilləşdirilməsi, elmi-texniki tərəqqinin inkişafı vacib məsələlər kimi həll edilməlidir. 

Perspektivli ehtiyatların reallaşdırması, bir qayda olaraq, əlavə vəsait qoyuluşları tələb edir, bu cür 

tədbirlərin həyata keçirilməsi müəyyən zaman müddətində yeni texnologiyaların tətbiqi ilə sıx 

əlaqədardır. Qeyd olunan Tədbirlər Planında elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətlərinin tətbiqi üzrə 

tədbirlər, əmək, xammal, materiallar, innovasiya, yeni texnologiya, müəssisələrin fəaliyyətinin 

intensivləşdirilməsinə istiqamətləndirilmiş tədbirlər mütləq nəzərə alınmalı və onların həyata 

keçirilməsinə nəzarət mexanizmi hazırlanmalı və maliyyə mənbələri müəyyənləşdirilməlidir. Bu 

tədbirlərin həyata keçirilməsi müəssisənin əmək məhsuldarlığının artırılması,  məhsul vahidinin 

maya dəyərinin azaldılması, vəsaitlərin dövriyyəsi və ödəmə müddətinin sürətləndirilməsi və 

istehsalın səmərəliliyinin artırılmasına yönəldilmiş tədbirlər olub xüsusi əhəmiyyətə malikdir. 

Tədbirlərin icrasına nəzarətin səmərəli aparılması məqsədilə onun forma və metodları konkret 

olaraq müəyyənləşdirməlidir. Neft-qaz çıxarmada intensivləşdirmənin həyata keçirilib, 

səmərəliliyinin artırılması ehtiyatlarının optimal səviyyəsinin müəyyən edilməsində müasir iqtisadi-

riyazi metodların tətbiqi məqsədəmüvafiqdir. Nəzərə almaq lazımdır ki, müəssisənin  istehsal 

fəaliyyəti müvafiq ehtiyatlar olmadan qeyri-mümkündür. Ehtiyatların axtarışı fasiləsiz iqtisadi 

proses olub, plan ilinin əvvəlində olduğu kimi tədbirlərin reallaşdırılması mərhələlərində də daimi 

aparılmalıdır. Neft-qaz çıxarmada xərclərin azalmasına yeni texnika və texnologiyanın tətbiqi 

səviyyəsi, istehsalın və əməyin təşkilinin yaxşılaşması, istehsal edilən məhsulun çeşidinin və 

strukturunun dəyişməsi, neft-qaz çıxarmada mütərəqqi üsulların tətbiqi və sahənin fəaliyyəti ilə 

əlaqədar amillərin tənzimlənməsi birbaşa təsir göstərir. Eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır 

ki,istehsal ehtiyatlarından səmərəli istifadə edilməsi və onun mütərəqqi metodlar tətbiq etməklə 

mütəmadi tənzimlənməsi  son nəticədə ehtiyatların optimal səviyyəsini müəyyən etməyə və 

məhsulun maya dəyərinin azaldılmasına birbaşa təsir göstərir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, 

mütləq səmərəliliyi təmin etmək mümkün deyil, ancaq hər bir istehsalda əsas məqsədlərdən biri 

mövcud ehtiyatlardan daha səmərəli istifadə edilməsi üçün mütəmadi olaraq tədbirlərin həyata 

keçirilməsidir. Neft -qaz çıxarma sənayesi öz mürəkkəb strukturu və texnoloji prosesləri ilə digər 

sahələrdən  fərqlənir. Bu  sənaye məhsulunun  maya  dəyərində  həyata keçirilən mürəkkəb 

proseslər ilə əlaqədar bütün xərclər nəzərə alınmaqla yanaşı, təbii  şəraitdən  də asılıdır. Belə ki, 

neft-qaz məhsulunun maya dəyərinin formalaşmasına əsas ənənəvi xərc elementləri ilə yanaşı 

yatağın məhsuldarlığı, çıxarılan neftin həcminin yüksək olması və onların çıxarılmasına tətbiq 

edilən metodlar da əhəmiyyətli təsir göstərir. Neft çıxarmanın səviyyəsi stabilləşdikcə onun maya 

dəyərində də sabitlik yaranır. Ancaq yataqlarda mexanikləşdirmənin tətbiqinin həcmi artdıqca 

quyuların  təmiri, bərpası  xərcləri  də  artır. Beləliklə, hasil edilən  neft məhsulunun maya dəyərinin 
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optimallaşdırılması və onun xərc elementlərinin sistemləşdirilməsi son nəticədə müəssisənin 

mənfəətinin artırılması və məhsulun rəqabətqabiliyətliliyinin yüksəldilməsini şərtləndirir.Yuxarıda 

qeyd olunduğu kimi, ölkənin neft-qaz sənayesinin yenidən qurulması infrastruktur islahatlarının 

həyata keçirilməsi, sahənin modernləşdirilməsi və idarə etmənin təkmilləşdirilməsi məqsədiilə 

“Yanacaq enerji kompleksinin inkişafı üzrə Dövlət Proqramı (2005-2015-ci illər)” hazırlanmış və 

bu proqramın mərhələlərlə həyata keçirilməsi təmin olunmuşdur. Bu Dövlət Proqramına əsasən 

Yanacaq enerji kompleksinin prioritet sahələrinin inkişafı üzrə 69 tədbir nəzərdə tutulmuşdur. 

Xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır ki, əsrlər uzunu neftçıxarmanın beşiyi sayılan ölkələrdən olan 

Azərbaycanda neftin, qazın kəşfiyyatı, hasilatı, emalı və nəqli sahələrində ən mütərəqqi ideyaların 

nəticəsində neft-qaz məhsullarının hasilatı artmış və onun tənzimlənməsi istiqamətində mütəmadi 

tədbirlər həyata keçirilir. Bu məqsədlə, fikrimizcə, SOCAR-ın əsas son məhsulu olan neft-qaz və 

neft məhsullarının maya dəyərinin strukturu, xərc elementlərinin mütəmadi tədqiq edilməsi sahədə  

intensivləşdirmənin səmərəliliyinin artırılmasında istehsal ehtiyatlarının optimal səviyyəsini 

müəyyən etməyə və ondan səmərəli istifadə edilməsini dəyərləndirməyə imkan verər. Bu məqsədlə 

SOCAR-da 2013-2015-ci illər üzrə qeyd olunan göstəricilərin təhlili aparılmışdır. Neft 

məhsullarının 85-90%- ni xam neftin alınmasına çəkilən xərclər təşkil etdiyi üçün bu xərclərin 

neftin və qazın maya dəyərinə təsirini müəyyənləşdirmək üçün  xərclərin bu təhlilini yalnız 

SOCAR-ın tərkibində olan neft-qaz çıxarma idarələri üzrə aparılmışdır. Belə ki, 2015-ci ildə bir ton 

neftin istehsal maya dəyəri 97,7 man. təşkil etmiş və 2014-cü illə müqayisədə 3,11 manat və yaxud 

3,4 faiz və 2013-cü il ilə müqayisədə 1,78 manat və yaxud 1,9 faiz çox olmuşdur  [8]. Ümumiyyətlə 

SOCAR üzrə neft hasilatına çəkilən faktiki xərclər tədqiq apardığımız illər üzrə artan və azalan 

dinamika ilə müəyyənləşdirilmiş və aşağıdakı cədvəldə göstərilmişdir. [8] 

Cədvəl 1 

2013-2015-ci ildə SOCAR üzrə neft hasilatına çəkilən xərclər 

s/

s 
Göstəricilər 

2013-cü il 2014-cü il 2015-ci il 
2013-cü ilə 

nisbətən 

artım+azal-

ma-%lə Həcmi 

manatla 

Ümumi 

faizlə 

Həcmi 

manatla 

Ümumi 

faizlə 

Həcmi 

manatla 

Ümumi 

faizlə 

1 Material, yanacaq, 

elektrik xərcləri 

51906 7,80% 45422 6,90% 38986 5,60% -1.21 

2 Əmək haqqı, sosial 

sığorta və pensiya 

140436 21,00% 129190 19,60% 122035 17,50% -2.1 

3 Əsas vəsaitlərin 

amortizasiyası 

91548 13,80% 102474 15,50% 122362 17,60% -0.9 

4 Əsaslı təmir 

xərcləri 

94872 14,30% 85116 13,00% 72529 10,40% -2.6 

5 Mədən vergisi 

digər vergi 

101443 15,20% 104777 16,00% 110382 15,80% -0.2 

6 Digər xərclər 185523 27,90% 191374 29,00% 230936 33,10% +4.1 

7 Cəmi istehsal 

xərcləri 

665728 100% 658358 100% 697230 100% +4.7 

  

Cədvəl SOCAR-ın 2015-ci il hesabatının göstəriciləri əsasında tərtib edilmişdir 

 

2013-2014-cü illərdə SOCAR üzrə neft hasilatının dinamikasını dəyərləndirmək məqsədi ilə 

xərclərin strukturu tərtib edilmiş və aşağıda göstərilmişdir. 
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Yuxarıdakı cədvəldə göründüyü kimi 2013-2015-ci illərdə SOCAR üzrə neft hasilatına 

çəkilən faktiki istehsal xərcin ümumi həcmi 2015-ci ildə 2014-cü ilə nisbətən 4,7 faiz artmışdır. 

Ancaq ayrı-ayrı xərc elementləri, yəni marerial, yanacaq və elektrik xərclər 2,2 faiz əmək haqqı, 

sosial sığorta və pensiya xərcləri 2,1 faiz, əsaslı təmir 2,6 faiz və mədən və digər vergilər 0,2 faiz 

azalsada əsas vəsaitlərin amortizasiyası,  və digər xərclər uyğun olaraq 2,1 faiz və 4,1 faiz artması 

müşahidə olunur. Beləki, Şirkət üzrə neft hasilatınıa çəkilən cəmi istehsal xərclərinin tərkibində 

material, yanacaq və elektrik, əmək haqqı, sosial sığorta və pensiya və əsaslı təmir xərcləri təhlil 

apardığımız 2015-ci ildə 2013-cü ilə nisbətən azalmış, ancaq amortizasiya mədən, digər vergilər və 

digər xərclərin xüsusi çəkiləri artmışdır.  

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, 2014-cü ildə 2013-cü ilə nisbətən neft hasilatına çəkilən cəmi 

istehsal xərclərin həcmi 6,1 faiz artmışdır. Bu isə yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi 2015-ci ildə 1 ton 

neftin istehsal maya dəyəri 94,74 manat təşkil etmiş və keçən ilə müvafiq dövrü ilə müqayisədə 

3,11 manat və ya 3,4% artmışdır. Qeyd etmək lazımdır ki, tərtib olunan strukturda digər xərclərin 

tərkibində nəqliyyat, nəqliyyat vasitələrinin istismarı, mühafizə xərcləri sair xərc və xidmətləri üzrə 

faktiki xərclər nəzərə alınmışdır. [1].  

Bununla yanaşı  ölkədə   2015-ci  ildə  1000m3   qazın   faktiki   istehsal  maya  dəyəri 39,74 

5.60%

17.50%

17.60%

10.40%

15.80%

33.10%

2015-ci il Neft hasilatına çəkilən xərclərin strukturu

material yanacaq elektrik 
xərcləri
əmək haqqı sosial sığorta və
pensiya
əsas vəsaitlərin amortizasiyası

əsaslı təmir xərcləri

mədən vergisi digər vergi

7,80%

21,00%

13,80%

14,30%

15,20%

27,90%

2013-cü il Neft hasilatına çəkilən xərclərin strukturu

Material yanacaq elektrik xərcləri

Əmək haqqı sosial sığorta və
pensiya

Əsas vəsaitlərin amortizasiyası

Əsaslı təmir xərcləri

Mədən vergisi digər vergi
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manat təşkil etmişdir ki, bu da  2014-cü ilə müvafiq bu göstərici 2,55 manat və ya 6,8 faiz artmışdır.  

SOCAR üzrə qaz hasilatına çəkilən xərclərin tədqiq edilən illər üzrə dəyişmə səviyyəsini müəyyən 

etmək məqsədi ilə aşağıdakı cədvəli və 2013-2015-ci illər üzrə xərclərin struktur quruluşu tərtib 

edilmişdir.   

 

Cədvəl 2 

2013-2015-ci ildə SOCAR üzrə qaz hasilatına çəkilən xərclər haqqında məlumat 

s/s Göstəricilər 

2014-cü il 2013-cü il 2015-ci il 
2015-ci 

ildə 

nisbətən 

artım + 

azalma - 

%lə 

həcmi 

manatla 

ümumi 

faizlə 

həcmi 

manatla 

ümumi 

faizlə 

həcmi 

manatla 

ümumi 

faizlə 

1 

Material 

yanacaq elektrik 

xərcləri 47495 7,2% 12675 5,60% 38986 5,6% +3,1d 

2 

Əmək haqqı 

sosial sığorta və 

pensiya 125416 19,0% 30943 13,70% 122035 17,5% +3,9d 

3 
Əsas vəsaitlərin 

amortizasiyası 102474 15,6% 60901 26,90% 122362 17,5% +2,0d 

4 
Əsaslı təmir 

xərcləri  82716 12,6% 26755 11,80% 72529 10,4% +2,7d 

5 
Mədən vergisi 

və digər vergilər 10777 15,9% 45797 20,20% 110382 15,8% +2,4d 

6 
Istehsal və 

xidmət xərcləri  195594 29,7% 49364 21,80% 230936 33,2% +4,7d 

7 
Cəmi istehsal 

xərcləri  658472 100% 226435 100% 697230 

 

100% 3,1d 

 

Cədvəl  SOCAR-ın 2014-cü il hesabatının göstəriciləri əsasında tərtib edilmişdir 

 

 2013-2015-ci illərdə SOCAR üzrə qaz hasilatının dinamikasını dəyərləndirmək məqsədi ilə 

xərclərin strukturu tərtib edilmiş və açağıda göstərilmişdir. 
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Tərtib olunmuş cədvəl və strukturlarda təhlil göstərir ki, SOCAR üzrə qaz hasilatına çəkilən 

cəmi istehsal xərcləri 2015-ci ildə 2013-cü ilə nisbətən 6,1 faiz artmışdır. Bu isə qeyd edildiyi kimi, 

şirkət üzrə 1000m3 əmtəəlik qazın maya dəyərinin 2013-cü ilə nisbət 2014-cü ildə qeyd edildiyi 

kimi 11.1 faiz artması ilə nəticələnmişdir. [3], [4]      

 SOCAR-ın 2014-cü il üzrə hasilatının tədqiqi nəticəsində qeyd etmək lazımdır ki, son illərdə 

aparılan qazma işləri nəticəsində yeni quyuların qazılıb istismara verilməsində yeni texnologiyanın 

tətbiqi yataqlar üzrə hasilatın sabitləşməsi və qismən artırılması istiqamətində yerinə yetirilən 

tədbirlər kimi əhəmiyyətli olmuşdur. Bunun nəticəsində fəaliyyət göstərən obyektlərdə quyu 

şəbəkəsi qismən bərpa edilir,texniki cəhətdən sıradan çıxmış köhnə quyular yenilənir və yatağın 

tətləb olunan texnoloji rejimdə istismarı təmin etmək üçün əlverişli şərait yaranır. Bu isə nəticədə 

neft və qaz hasilatına çəkilən faktiki xərclərə birbaşa və ya dolayı öz təsirini göstərir. Bununla 

yanaşı nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycanda şelfdə neft çıxarmanın bir barelinin maya dəyəri bir 

sıra neft çıxaran ölkələr ilə müqayisədə nəzərə çarpacaq dərəcədə fərqlənir. Beləki, Azərbaycanda 

(şelfdə) bir barel neftin maya dəyəri 7-8 ABŞ dolları olduğu halda bu göstərici yaxın Şərqdə 

(quruda ) 1-4$, Rusiyada -3.6$, Afrikada -5$, Şimali Amerikada (şelf)- 14-27$, Latın Amerikada 

(şelf) - 9-12$ olmuşdur.    

Beləliklə, neft-qaz çıxarmanın maya dəyərinin formalaşması məhsulun çıxardılmasından 

reallaşdırmaya qədər, əsas fondların, materialların, yanacağın və enerjinin, əməyin, hazırlıq prosesi 

ilə əlaqədar olan xərclərin aşağıdakı kimi sistemləşdirilməsi xərclərin optimal səviyyəsini müəyyən 

etməyə imkan verir. Belə ki, neft-qaz çıxarmanın bilavasitə texnologiya və təşkili ilə  bağlı 

idarəetmə xərcləri; 
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 istehsal prosesi ilə əlaqədar əsaslı vəsait qoyuluşları, əsaslı təmir, həyata keçirilən 

texnologiyalar və istehsalın təşkilinin təkmilləşdirməsiylə və neftinin yaxşılaşması ilə əlaqədar 

xərcləri; 

 əmək şəratinin yaxşılaşması, təhlükəsizlik texnikası və ixtisaslarının artırılması xərcləri; 

 neft-qaz hasilatı nəticəsində yararsız hala salınmış torpaqların rekultivasiyası və bərpa 

xərcləri; 

 geoloji kəşfiyyat işləri ilə əlaqədar xərclər; 

 tədarük, nəql və satış xərcləri. 

Bu amilləri nəzərə almaqla neft-qaz hasilatının maya dəyərinin aşağı salınması məqsədi 

üçün aşağıda göstərilən istiqamətlər üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsini məqsədəmüvafiq hesab 

edirik: 

 əsas istehsal fondlarından səmərəli istifadə edilməsi; 

 neft və qaz yeraltılarından maksimum məhsul çıxarılması; 

 boru kəmərlərindən maksimum səmərəli istifadə etmək, yəni onun mümkün qədər 

yüklənməsini təmin etmək; 

 resurslardan istifadə xərclərini mümkün qədər azaldılması və optimallaşdırılması; 

 materiala qənaət və tullantısız texnologiyaların geniş tədbiqi; 

 innovasiya texnologiyalarının tədbiqi; 

 intensivləşdirmənin aparılmasının məqsədəmüvafiqliyinin əsaslandırılması; 

 neft çıxarmanın texniki-iqtisadi göstəricilərin mütəmadi təhlil edərək innovasiya 

proqramlarının hazırlanması. 

Beləliklə, yuxarıda göstərilən tədbirlərin həyata keçirilməsi neft-qaz hasilatına çəkilən 

xərclərin azalmasına, maya dəyərin aşağı düşməsinə və yekunda müəssisənin fəaliyyəti üçün tələb 

olunan ehtiyatlardan səmərəli istifadə olunmasına əhəmiyyətli təsir göstərə bilər. 

 

İstifadə edilmiş ədəbiyyat: 
1. SOKAR-ın 2017-ci il illik hesabatı, Bakı 2018 

2. N. Əliyev, M. Məmmədov Yanacaq enerji kompleksinin inkişafı və idarə 

edilməsində İqtisadi Proqramlaşdırma amili 

3. “Azərbaycan Respublikası Yanacaq – enerji kompleksinin inkişafı (2005-2015-ci 

illər) üzrə Dövlət Proqramı”nın yejun hesabatı. Bakı 2016 

4. Мамедов М.А. Топливно-энергетический комплекс Азербайджана и пути 

развития. «Территория Нефтегаз». Журнал № 11, Москва 2008 

 

 

Ф.А.Мамедова 

д.ф.э., Азербайджанский Архитектурно-строительный Университет 

 

Оптимизация расходов на нефть и нефтепродукты 

Резюме 

 В статье всесторонне исследованы вопросы оптимизации расходов на 

нефтегазодобычу, увеличения эффективности использования при добыче карбогидрогенного 

сырья, реорганизации нефтедобывающей промышленности, претворения в жизнь 

инфраструктурных преобразований, модернизации и управления  нефтегазодобычей. С этой 

целью приведён анализ расходов на добычу нефти и газа по SOKAR за 2013-2017-ый года и 

создана структура расходов по отраслям за 2013-ый, 2015-ый, 2017-ый года. В то же время 

систематизированы управленческие расходы на организацию и технологию нефтегазодобы- 
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чи. В результате проведённого исследования авторы пришли к выводу, что претворение в 

жизнь данных мероприятий позволит сократить расходы на нефтегазодобычу, снизить 

себестоимость и оптимизировать эффективное использование запасов. 

Ключевые слова: Программа, Стратегическая дорожная карта, Стратегический 

план, материально-техническая база, План действий 
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Optimization of expenses for oil and oil products 

Abstract 

The article comprehensively investigated the issues of optimizing the costs of oil and gas 

production, increasing the efficiency of the use of carbohydrogenic raw materials in the extraction, 

reorganization of the oil industry, implementing infrastructure transformations, modernizing and 

managing oil and gas production. For this purpose, it has been presented an analysis of the cost of 

oil and gas production by SOCAR for the 2013-2017th year and it has been created a cost structure 

by industry for the 2013th, 2015th, 2017th years. At the same time, management expenses for the 

organization and technology of oil and gas production are systematized. As a result of the study, the 

authors concluded that the implementation of these measures will reduce the cost of oil and gas 

production, reduce costs and optimize the efficient use of reserves. 

Keywords: Program, Strategic Driving Guide, Strategic Plan, material and technical basis, 

Plan action plan 
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KOMMUNAL İNFRASTRUKTUR SAHƏSİNDƏ İNSTİTUSİONAL İSLAHATLARIN 

ƏSAS İSTİQAMƏTLƏRİ 

 

Xülasə 

 

       Məqalədə kommunal infrastrukturun səmərəli inkişaf məsələləri tədqiq olunur. Burada 

kommunal infrastruktur sektorunun potensil inkişaf istiqamətləri, kommunal infrastruktur 

subyektlərinin davranışlarına təsir edən amillər, özəl kapitalın kommunal infrastrukturun 

maliyyələşdirilməsində  iştirakı   variantları və s. məsələlər ətraflı öyrənilir.Müəllif kommunal 

infrastrukturunun bir sıra kompleks həllini tələb edən sualların konkret həllərini tövsiyə 

edir.Məqalənin sonunda müəllif elmi cəhətdən əsaslandırılmış nəticələrini ümumiləşdirilmişdir. 

 Açar sözlər: kommunal infrastruktur, maliyyələşdirmə, səmərəlilik,prinsiplər, SWOT təhlil 

 

 

           Kommunal infrastruktur sistemi-istehsal və mülkiyyət obyektlərinin məcmusudur, o 

cümlədən tərkibinə su, istilik  elektrik təchizatı ilə bağlı  boru kəmərləri, elektrik xətləri, su 

təmizləyici qurğular, kanalizasiya xətləri və digər obyektlər daxildir. Kommunal infrastruktur 

obyektləri bələdiyyələrin ərazisinin sərhədlərində yerləşir və bu bələdiyyələrin əhalisini mənzil-

kommunal təsərrüfatı xidmətləri ilə təmin edir. Eyni zamanda  kommunal infrastruktur insanların 

həyat fəaliyyətinin təmin olunması ilə bağlı istehlak xidmətlərinin məcmusu kimi də diqqəti cəlb 

edir.  

           Kommunal xidmətlər sektorunun tənzimlənməsində dayanıqlılığın və effektivliyin təmin 

edilməsi  “Azərbaycan Respublikasında kommunal xidmətlərin inkişafına dair Strateji Yol 

Xəritəsinin” birinci strateji hədəfidir və müvafiq dövr ərzində bu hədəf çərçivəsində nəzərdə tutulan 

tədbirlərin 91 faizi icra edilib. Bu strateji hədəf üzrə Azərbaycan Respublikası Energetika 

Nazirliyinin tabeliyində Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi yaradılıb. Nazirlər Kabinetinin 

qərarı ilə “Elektroenergetika və qaz təchizatı sahəsində fəaliyyət göstərən paylarının (səhmlərinin) 

nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslər arasında qarşılıqlı ödəniş məsələlərinin 

tənzimlənməsi və daxil olan vəsaitlərdən istifadə Qaydası” təsdiq edilib. Buna müvafiq olaraq, 

elektroenergetika və qaz təchizatı sahəsində fəaliyyət göstərən paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi 

dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslər arasında qarşılıqlı ödənişlərin yeni sxem üzrə avtomatik rejimdə 

aparılmasına başlanılıb. 

      Dövlətin kommunal məsələlərə   xüsusi diqqəti milli iqtisadiyyatda bu məsələlərin öncül yer 

tutması barədə xəbər verir. 

 Kommunal infrasturkturun müasir inkişaf yolları 

 İlk növbədə, qeyd edək ki, kommunal infrastrukturun iki əsas əlaməti diqqəti cəlb edir. 

Birinci əlamət funksional əlamətdir. Bu əlamət mülkiyyətin, infrastruktur obyektinin təyinatı ilə, 

hansı məqsədlər üçün istifadə edilməsi ilə bağlıdır. İkinci əlamət infrastruktur obyektinin  

yerləşməsi ilə bağlıdır.  

        Məlumdur  ki,  kommunal  infrastruktur  obyektlərinin  fəaliyyəti   ölkə   əhalisinin   həyatında,  

mailto:khanlar.ganiyev@azmiu.edu.az
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insanların rahat yaşamasında mühüm rol oynayır. Bu səbəbdən də Azərbaycanda islahatların 

dərinləşdirilməsi    və   ölkə   iqtisadiyyatının   müasirləşdirilməsi    şəraitində    ölkədə    kommunal 

infrastruktur sahə sinin inkişaf etdirilməsinin metodoloji əsaslarının işlənilib hazırlanması, onun 

ayrı-ayrı regionlarında  və bələdiyyələr səviyyəsində kompleks inkişaf proqramlarının işlənilməsi 

və reallaşdırılması tələb olunur. Həmin vəzifələrin yerinə yetirilməsi kommunal infrastukturun 

müasirləşdirilməsi üçün  investisiya qoyuluşlarının həyata keçirilməsinə təməl institusional baza 

yaradır.  

       Postkeçid dövrü olmasına, çoxsaylı kommunal infrastruktur obyektlərinin ölkədə 

istisafədəyə verilməsinə baxmayaraq bu sahədə hələ də ciddi tədbirlərin həyata keçirilməsinə 

ehtiyac vardır. Hər şeydən öncə qeyd etmək lazımdır ki, kommunal təsərrüfatda ciddi islahatlar 

aparılmalıdır. Bu islahatların nəticələrinin də necə olacağını da təsbit etmək lazımdır.  

        Kommunal infrastrukturda həyata keçirilən islahatların nəticəsi islahatların məqsədlərindən 

asıldır. Burada bazar və qeyri bazar yönümlü xarakterli islahatlar, islahat təyinatlı tədbirlər həyata 

keçirilə bilər. Birinci variant bazar münasibətləri şəraitində sosial yönümlü istiqamət hesab olunur. 

Bu islahatlar nəticəsində kommunal təsərrüfatın bazar sektoru  qeyri bazar sektoruna çevrilir, ödəniş 

qabiliyyəti olmayan əhalinin kommunal xidmətlərə olan təminat problemi sahənin öz daxilində, 

daxili imkanlar hesabına təmin olunur. Nəzərə almaq lazımdır ki, bazar münasibətləri şəraitində 

müəssisənin, kommunal infrastruktur obyektinin kommersiya məqsədləri də var, həmin məqsədlərə 

də nail olmaq lazımdır. Bu isə innovasiyalı müasirləşdirmə, səmərəlilik və əmək məhsuldarlığı 

göstəricilərinin yüksəldilməsi ilə mümkündür. Belə ssenari “optimist ssenari” [3] adlanır. Optimist 

ssenaridə kommunal infrastruktur obyektlərin və müəssisələrin səmərəlilik göstəriciləri yüksəlir.  

       İkinci senari “pessimist” ssenari adlanır. Həmin ssenariyə görə birinci ssenaridən fərqli 

proseslər baş verir, özəl infrastruktur müəssisələrinin göstərdiyi xidmətlərin keyfiyyəti aşağı düşür, 

müəssisələrin kommersiya və maliyyə imkanları zəifləyir, ödənişqabiliyyəti az olan əhaliyə  

subsidiya və dotasiyalar hesabına xidmətlərin göstərilməsi sonsuza qədər davam edə bilməz.  

         Məhz pessimist ssenari çox aşkar hiss etdirir ki, sahənin idarəedilməsi strukturunda 

dəyişikliklər aparılmalıdır.  

       Belə bir zəmində xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır ki,  kommunal infrastrukturun 

idarəetməsində üç əsas səbəblər qrupunu xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır: 

- bazar tənzimlənməsi prinsipi; 

- sosial-tənzimlənmə prinsipi; 

- strateji inkişaf prinsipi.  

        Həmin prinsiplərin hamısını eyni zamanda tətbiq etmək praktiki olaraq qeyri mümkündür. 

Hər zaman əsas və yardımçı prinsiplər seçilir.  

            Ancaq söhbət prinsiplərdən gedirsə, o zaman kommunal infrastruktur subyektlərinin 

davranışlarının əsas qanunauyğunluqlarına da diqqət yetirilməlidir. Real həyatda çox saylı amillərin 

təsirləri hiss edilə bilər. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, bazar münasibətləri inkişaf etdikcə 

kommunal təsərrüfatda obyektiv prinsiplərin təsiri güclənəcəkdir [3]. Müvafiq olaraq birinci qrupa 

daxil edilən amilləri nəzərdən keçirək. Bazar iqtisadiyyatında qiymətqoymaya təsir göstərən aparıcı 

amil tələb və təklif nisbətləridir. Əgər tələb və təklif nisbətlərində tarazlıq vardırsa qiymətlər 

dəyişilməz qalır, qiymətlər əmtəənin dəyəri ilə üst-üstə düşür. Belə bir qanunauyğunluqdan digər 

prinsip asılıdır-uyğunluq prinsipi. Bu prinsipin başlıca məzmunu odur ki, indiki dövrdə bazar 

tələblərinə, texnoloji təchizat səviyyələrinə cavab verməyən, həmçinin mənfəət səviyyəsi yetərli 

olmayan müəssisələr kommunal xidmətlər göstərmək imkanlarını itirirlər. Uyğunluq prinsipi digər 

amillərlə tənəzzül və tərəqqi amilləri habelə onların nəticələri ilə bağlıdır. Tənəzzül amili özünü 

istehsal güclərinin istehlakçı tələbatına uyğun olmaması zamanı büruzə verir. Belə bir vəziyyət isə 

regiounun sənaye potensialının zəifləməsi ilə bağlı ola bilər. Müvafiq olaraq kommunal 

xidmətlərinin göstərilməsi həcminin azaldılması tələb olunur. Bunun əksinə olaraq tərəqqi o zaman  
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baş verir ki, digər qonşu obyektlərin  fəaliyyət  göstərməsi  ilə  kommunal  infrastruktur 

obyektlərinin fəaliyyəti yaxşılaşır, onların saxlanmasına sərf edilən məsrəflər azalır. Eyni zamanda 

qiymətqoymaya rəqabət şəraiti güclü təsir göstərir.   

        Məlum həqiqətdir ki, dövr yenilənmə, müasirləşmə dövrüdür. Yenilənmənin həm keyfiyyət, 

həm də kəmiyyət, texnoloji və s. məzmunu ilə yanaşı institusional məzmunu da var. Belə bir 

məqsədə nail olmaq üçün isə hər şeydən öncə islahatların aparılması tələb olunur.  

      Ölkə və regional iqtisadiyyatın strateji məqsədlərinə nail olmaq üçün institusional 

dəyişikliklərin aparılması tələb olunur. Sonuncu isə öz növbəsində, makroiqtisadi amillərlə yanaşı 

ölkə iqtisadiyyatının xüsusiyyətləri, onun prioritetlərinə əsaslanır. 

 İnstitusional islahatların məqsədləri, zənnimizcə, aşağıdakılar olmalıdır: 

1. Ölkə və region iqtisadiyyatda struktur transformasiyasının aparılması üçün yaxın 2-3 

il ərzində kommunal infrastruktur obyektlərinin fəaliyyətinin sabitləşməsi və inkişafı sahəsində 

məqbul göstəricilərin müşahidə edilməsi; 

2. Səmərəli institusional idarəetmə strukturu bazasında mövcud potensialdan rasional 

istifadə edilməsi üçün şəraitin yaradılması; 

3. Bazar mühitinin yaradılması və müasir dövlət tənzimlənməsi mexanizmlərinin 

fəaliyyət göstərməsi üçün şəraitin yaradılması.  

          Yuxarıda qeyd edilən məqsədlərə ölkə və lokal səviyyələrdə nail olmaq üçün isə bir neçə 

istiqamətdə müvafiq tədbirlər həyata keçirilməlidir. Həmin tədbirlər islahat xarakterli tədbirlrər 

hesab edilir. Bu tədbirlər içərisində  təqdim edilən mənzil-kommunal xidmətlərinin qiymətləri, 

keyfiyyətləri, həmçinin sahənin müasirləşdirilməsi ilə bağlı həyata keçirilən tədbirlər xüsusi yer 

tutur. Burada əsas vəzifə ölkə əhaslisinə  və onun şəhərlər və qəsəbələrin əhalisinə  xidmət edən 

mühüm  infrastruktur qurğularının işlək vəziyyətdə fəaliyyət göstərməsinə nail olunmasıdır. Bu 

məsələ milli təhlükəsizlik problemi səviyyəsində  nəzərdən keçirilən məsələdir. Məlumdur ki, 

infrastruktur obyektləri şəbəkəsinin aşınması və bu prosesin daha da dərinləşməsi qəzaların 

artmasına, həmin qəzaların nəticələrin aradan qaldırılması üçün həddindən artıq vəsait sərf edilməsi 

ilə xeyli itkilərə səbəb ola bilər. Bununla əlaqədar kommunal infrastruktur obyektlərinin sürətlə 

yenilənməsi məsələsinə diqqət daha da artmalıdır. Bunun üçün isə külli miqdarda investisiyalar 

tələb olunur. Tariflərin artırılması ilə investisiya qoyuluşlarının kommunal infrastruktur sahəsində 

artırılması o qədər də məqbul hesab edilə bilməz, çünki məsələnin sosial tərəfi də vardır. Müxtəlif 

üsul və mexanizmlərdən istifadə edərək, müvafiq institusional islahatlar həyata keçirilərək 

investisiya mənbələri təsbit edilməlidir.  

       Göründüyü kimi, kommunal infrastrukturun müasirləşdirilməsi üçün özəl kapitalın da cəlb 

edilməsi ilə bir sıra digər alətlərdən istifadə edilməsi imkanları xüsusi olaraq araşdırılmalıdır. 

Müvafiq olaraq özəl kapitalın kommunal infrastrukturun maliyyələşdirilməsində iştirakı 

variantlarının nəzərdən keçirilməsi məqsədəuyğun olardı (cədvəl 1.).  

        Cədvəl 1 

Özəl kapitalın kommunal infrastrukturun maliyyələşdirilməsində  iştirakı   variantları 

Müqavilə növü Üstünlüyü Çatışmazlığı 

Podrad müqaviləsi 

Sıfarış özəl şirkətlər arasında elan 

edilir. İndiki dövrdə dünya 

praktikasında özəl şirkətlərin cəlb 

edilməsinin  daha geniş yayılmış 

forması.  

Sifarişləin müsabiqə yolu ilə 

paylanması məsrəflərin 

azalmasnıa imkan yaradır. 

Rəsmiləşdirmə və idarəetmə 

sadədir. Müxtəlif kommunal 

xidmətlər sahəsinə də tətbiq 

edilə bilər.  

Müəssisələrin kommunal 

xidmətlərinin dotasiyalaşdı-

rılması şəraitində müəssisə 

məsrəflərin azalmasına 

maraqlı deyildir. 

İdarəetməyə verilməsi 

Müəssisənin əmlakı şirkəti idarə 

Idarəetmə strukturlarının 

fəaliyyəti daha şəffaf olur, 

Investor əsas fondların 

vəziyyətinə görə məsuliyyət 
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edənə həvalə edilir. Həmin şəxs 

müəyyən məbləğ mübqabilində 

fəaliyyət göstərir 

məsrəflər azalır. Strateji 

planlaşdırmaya diqqət 

yetirilir.  

daşımır, bu səbəbdən də 

onların yaxşılaşdırılmasına 

səy göstərmir.  

Özəlləşdirmə 

Qismən və yaxud tamamilə 

kommunal infrastruktur obyektlə-

rinin özəlləşdirilməsi 

Investisiya kapitalının 

mütləq səviyyədə səfərbər 

edilməsi həyata keçirilir. 

Yerli idarəetmə orqanları bir 

sıra kommunal öhdəliklər-

dən azad olur, digər sosial 

problemlərə diqqət yetirmək 

imkanı qazanır.  

Informasiya qıtlığı investor-

lara kommunal infrastruktur 

obyektləri haqqında ətraflı 

məlumat əldə etməyə imkan 

yaratmır 

Konsessiya 

Şirkət rəhbəri tərəfindən obyekt 

təmir edilməsi və 

müasirləşdirilməsi məqsədi ilə 

müəyyən müddət ərzində  

istifadəyə verilirr 

Konsesiya müqaviləsinə 

müxtəlif müqavilələrin 

elementləri daxildir 

(etibarnamə, podrad-əmtəə 

tədarükü və işlərin 

görülməsinə dair. 

Gəlirlərin məsrəfləri tam 

olaraq qarşılaya bilməyəcəyi 

riski var. Məsrəflər yüksək 

olduğundan tariflərdə yüksələ 

bilər.  

 

 Mənbə: cədvəl mənbə [4] əsasında tərtib edilib 

       

Müasir dövrdə bəzi ölkələrdə, məsələn  Rusiyada, kommunal infrastrukturun 

müasirləşdirilməsi layihələrinin reallaşdırılması üçün konssesiya tipli bir sıra müqavilə növləri 

diqqəti cəlb edir:  

 - bələdiyyə mülkiyyətində olan kommunal infrastruktur obyektinin 1-2 il; 3-5; 8-15 il 

ərzində istifadə edilməsi; 

 - “tikinti-istismar-ötürülmə” və yaxud “tikinti-ötürülmə-istismar” modelləri üzrə  aktivlərə 

20-30 il müddətinə xüsusi mülkiyyət hüququ verən müqavilələr və s.  

          Azərbaycanda isə son 15-16 il ərzində infrastrukturun müasirləşdirilməsinə xüsusi diqqət 

yetirilmişdir. Müvafiq olaraq faktlara diqqət yetirək.2001-2017-ci illərdə ölkədə 4000 km suvarma 

kanalları təmir edilmiş, yaşayış məntəqələrinin 93%-i qazla təmin edilmiş, 123000 km yol, 7960 km 

su kəmərləri, 3990 km kanalizasiya xətləri çəkilmiş, 3104 məktəb və 635 xəstəxana tikilmiş və ya  

təmir olunmuşdur [5].  Eyni zamanda kommunal infrastrukturun inkişaf etdirilməsi məsələləsi də 

xüsusi diqqət mərkəzindədir.  

 Hal-hazırda  Azərbaycan Respublikasında kommunal infrastruktur obyektlərinin 

yenilənməsinin əsas maliyyə mənbəyi dövlət büdcəsinin vəsaitləridir. Aparılmış təhlillər göstərdi ki, 

Strateji Yol Xəritəsinə uyğun Azərbaycan Respublikasında kommunal infrastrukturun yenilənməsi 

üçün sözügedən sahəyə 2020-ci ilə qədər 8150 milyon manat investisiya qoyuluşları tələb olunur. 

Bu səbəbdən də heç də təsadüfi deyildir ki, Strateji Yol Xəritəsində kommunal infrastrukturun 

maliyyələşdirilməsi üçün alternativ maliyyələşdirmə mənbələri də təsbit olunmuşdur: 

●  dövlət büdcəsi;  

●  büdcədənkənar fondlar;  

●  Sahibkarlığa  Kömək  Milli  Fondu  və  digər  dövlət  kredit  və  investisiya təşkilatlarının 

vəsaiti;  

●   yerli büdcələr;  

●  mülkiyyət formasından  asılı olmayaraq yerli idarə,  müəssisə və təşkilatların vəsaitləri;  

●  birbaşa xarici investisiyalar;  

●  ölkə bank sisteminin kreditləri;  

●  qiymətli kağızlar;  

●  beynəlxalq təşkilatların və xarici dövlətlərin kreditləri, qrantları, texniki yardımı;  

●  qanunvericiliklə qadağan olunmayan digər mənbələr  

Bir daha qeyd etmək lazımdır ki, kommunal infrastruktur sahəsində həyata keçirilən 

tədbirlər   içərisində   mühüm   istiqamətlərdən  biri də  institusional  islahtlardır. Lakin institusional 
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islahatların aparılması müəyyən təhlillərə əsaslanmalıdır. Burada söhbət sahənin SWOT təhlilindən 

gedir. Apardığımız təhlillərin nəticələri aşağıdakı cədvəldə öz əksini tapmışdır: 

         

Cədvəl 2 

 

Azərbaycan Respublikasında kommunal infrastruktur sahəsinin SWOT təhlili 

Güclü tərəflər Zəif tərəflər İmkanlar Təhlükələr 

●təbii resursların 

mövcudluğu;  

●ilkin resurslardan 

istifadədə qənaətcli  

metodlardan istifadənin  

genişlənməsi;  

●   işçi xərclərinin 

nisbətən az olması;   

●   yerli bazarın qismən 

formalaşması;  

●   təcrübəli kadr 

potensialının  

mövcudluğu. 

●istehlakçı qruplarının 

səmərəsiz bölgüsü;  

●   tariflər sisteminin və 

mövcud standartların 

təkmilləşdirilməsi zəru-

rətinin olması;  

●stimullaşdırıcı mexa-

nizmlərin azlığı;  

●   uçot sistemində 

boşluqların olması;  

●müasir texnolo-

giyalardan qismən  

Istifadə edilməsi;  

●   məhsuldarlığın aşağı 

olması;  

●gələcək borc 

öhdəliklərinin olması 

-yüksək tələbin 

mövcudluğu və yerli 

müəssisələrin işə 

salınması; 

- yerli bazarların 

formalaşması; 

-xarici bazarlara 

çıxış imkanlarının 

reallaşdırılması; 

-büdcə 

daxilolmalarının 

artması; 

●xarici biznes 

risklərinin olması;  

●texnoloji problem-

lərin yaranması;  

●  maliyyə bazarında 

faizlərin yüksək  

olması;  

●   resursların 

dəyərinin artması;  

●   beynəlxalq 

ekoloji tələblərin 

artması;  

●   dünya iqtisadi 

böhranının tələbata  

mənfi təsir etməsi;  

●enerji 

daşıyıcılarının 

qiymətlərinin  

artması. 

  

   Mənbə: cədvəl müəllif tərəfindən tərtib edilib 

 

        Aparılmış təhlillər göstərdi ki, bu gün ölkəmizdə kommunal infrastrukturun inkişaf 

etdirilməsi üçün ən zəruri imkanlar mövcuddur. Burada ən önəmli yeri hər şeydən öncə kommunal 

infrastrukturun fəaliyyəti üçün zəruri olan resurs təminatı və həmin infrastruktur obyektlərinin 

fəaliyyətinə olan tələbin durmadan artması zərurəti göstərilə bilər. Mövcud imkanlardan səmərəli 

istifadə etmək üçün həyata keçirilməli olan tədbirlər içərisində institusional islahatlar xüsusi yer 

tutur.  

        İnstitusional islahatlar kommunal infrastrukturun səmərəli fəaliyyət göstərməsi üçün 

mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bütün bunlar hər şeydən öncə innovasiyalar əsasında kommunal 

infrastrukturun müasirləşdirilməsinin idarə edilməsi metodologiyası ilə bağlıdır [2]. 

          Qeyd etmək lazımdır ki, Strateji Yol Xəritəsində kommunal infrastruktur sahəsində bir sıra 

institusional hədəflər təsbit olunmuşdur. Müvafiq olaraq həmin hədəflərin də nəzərdən keçirilməsi 

məqsədəuyğun olardı (şəkil 1.) 
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Şəkil 1. Azərbaycan Respublikasında 2020-ci ilə qədər kommunal infrastrukturun inkişaf 

etidirilməsi üçün institusional stateji hədəflər 

 Mənbə: müəllif tərəfindən tərtib edilib 

 

      Burada başlıca strateji hədəf  kommunal xidmətlər sektorunun dayanıqlı və səmərəli 

tənzimlənməsinə  nail olunmasıdır. Bunun üçün isə prioritetlər müəyyənləşdirilmişdir. Birinci 

prioritet müstəqil tənzimləyici orqanın və məqsədli fondun yaradılması, səmərəli xidmət və yığım 

mexanizmlərinin, kadr təminatının formalaşdırılması hesab edilir. Eyni zamanda strateji hədəfin  

prioritetləri aşağıdakı ardıcıllıqda təsbit olunmuşdur: Kommunal xidmətlər sektorunda vahid 

tənzimləyici orqanın  yaradılması; Kommunal    xidmətlər    sektorunda    məqsədli    fondun  

yaradılmasının nəzərdən keçirilməsi; Kommunal xidmət səviyyəsinin yüksəldilməsi istiqamətində  

tədbirlərin davam etdirilməsi; Kommunal xidmət haqları üzrə yığımın təkmilləşdirilməsi; 

Kommunal   xidmətlər   sektorunda   kadr   potensialının təkmilləşdirilməsi; Kommunal  xidmətlər  

sektorunda  təkmil  normativ-hüquqi  bazanın yaradılması.  

        Eyni zamanda qeyd etməliyik ki, Azərbaycan Respublikasında elektrik stansiyalarının 

səmərəliliyinin artırılmasına da zərurət vardır. Elektrik enerjisi istehsalı obyektlərinin səmərəliliyini 

müəyyən etmək üçün üç əsas amildən – yanacağın səmərəlilik əmsalı (hər kVt/s elektrik enerjisini 

istehsal etmək üçün tələb olunan enerjinin miqdarı), aralıq istehlak, eləcə də istismar və texniki 

xidmət xərcləri göstəricilərindən istifadə ediləcəkdir. 

Nəticə 

         Yuxarıda  apardığımız təhlil əsasında belə qənaətə gəlmək olar ki, kommunal infrastruktur 

insanların həyat fəaliyyətinin təmin olunması ilə bağlı istehlak xidmətlərinin məcmusu kimi də 

diqqəti cəlb edir. Kommunal infrastrukturun iki əsas əlaməti diqqəti cəlb edir. Birinci əlaqmət 

funksional əlamətdir. Bu əlamət mülkiyyətin, infrastruktur obyektinin təyinatı ilə, hansı məqsədlər 

üçün istifadə edilməsi ilə bağlıdır. İkinci əlamət infrastruktur obyektinin yerləşməsi ilə bağlıdır. 

Kommunal infrastrukturda həyata keçirilən islahatların iki  ssenariləri, optimist və pessimist 

senariləri diqqəti cəlb edir. Kommunal infrastrukturun idarəedilməsində üç əsas səbəblər qrupu 

diqqəti cəlb edir (bazar tənzimlənməsi prinsipi; sosial-tənzimlənmə prinsipi;  

Strateji hədəflər 
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strateji inkişaf prinsipi). Azərbaycanda son 15-16 il ərzində infrastrukturun müasirləşdirilməsinə 

xüsusi diqqət yetirilmişdir. Eyni zamanda Strateji Yol Xəritəsində kommunal infrastrukturun 

fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi ilə əlaqdar  institusional islahatların həyata keçirilməsi ilə bağlı 

strateji hədəflərin reallaşdırılması mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsinə xüsusi diqqət 

yetirilməlidir.  

 Yekunda onu da qeyd edək ki, kommunal infrastrukturda həyata keçirilən institusional 

islahatların əsas istiqamətləri, zənnimizcə,  aşağıdakılardır:  

1. Mənzil-kommunal təsərrüfatının idarə edilməsində yerli özünüidarəetmənin rolunun 

yüksəldilməsi; 

2.  Müxtəlif mülkiyyət formaları üzrə təsərrüfat subyektlərinin müstəqilliyi və 

məsuliyyətinin artırılması; 

3.  Kommunal infrastruktur təsərrüfatının idarə olunmasının əsasını mülkiyyətiçi-

istifadəçi münasibətlərinin təşkili və funksiyaların rasional bölgüsünün  təşkil edilməsi üzərinə 

keçirilməsi. Burada idarəetmə variantı seçilərkən mülkiyyətçi seçiminə üstünlük verilməsi xüsusi 

əhəmiyyət kəsb edir.  
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Основные направления институциональных преобразований в сфере коммунальной 

инфраструктуры 

Резюме 

    В статье исследуются вопросы эффективного развития коммунальной 

инфраструктуры. Здесь рассматриваются потенциальные направления развития сектора 

коммунальной инфраструктуры, факторы, влияющие на поведение субъектов коммунальной  
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инфраструктуры, варианты участия частного капитала в финансировании коммунальной 

инфраструктуры и т.д. Автор выдвигает конкретные рекомендации по ряду проблем 

комплексного характера. В конце статьи отражены научно обоснованные выводы 

проведённого исследования. 

 Ключевые слова: коммунальная инфраструктура, финансирование, эффективность, 

принципы, SWOT-анализ 
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The main directions of institutional transformations in the field of municipal infrastructure 

Abstract 

         The article explores the issues of effective development of communal infrastructure. It 

considers potential areas of development of the communal infrastructure sector, factors affecting 

the behaviour of communal infrastructure entities, options for private capital participation in 

communal infrastructure financing, etc. The author makes specific recommendations on a number 

of complex issues. The end of the article reflects the scientifically based conclusions of the study. 
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QLOBAL İQTİSADİ BÖHRAN ŞƏRAİTİNDƏ SƏNAYENİN TRANSFORMASİYASININ 

ƏSAS ELEMENTLƏRİ 

 

Xülasə 

Aparılan araşdırmalar təsdiqləyir ki, Azərbaycanın xarici enerji bazarlarında qiymət 

konyunkyurasından iqtisadi müstəqilliyi gücləndirmək məqsədilə, antiböhran proqramında qeyri-

neft sənayesinin inkişafına neft ixracından gələn gəlirlərini daxil edərək, iqtisadiyyatın və ixrac 

inkişafının əsas mənbəsinə transformasiya etməsi nəzərdə tutulmuşdur. Qeyri-neft sektorunun 

sənaye müəssisələrinin rəqabətə davamlılığını gücləndirmək üçün, 2009-2010-cu illərdə 

Azərbaycanın iqtisadiyyatında sənaye zonalarını, park və biznes-inkubatorlarını daxil edərək 

sənaye klasterlərin yaradılma tendensiyası yaranmışdır.Bununla belə, istehsalın inkişafının ərazi 

divetsifikasiyasına və ölkə regionların iqtisadiyyatın islahat prosesinə cəlb edilməsinə xüsusi diqqət 

yetirilmişdir. Yüksək texnoloji sahələrin inkişafına, innovasiya müəssisələrinin yüksək ixtisaslı 

kadrlarla və müasir texnologiyalarla təmin etmə zəruriyyətinə olan tələbat, böhranın artımı 

şəraitində ən yaralı sahə olmuş ölkədə elmin və təhsilin inkişafı üçün əlavə stimullar yaratdı 

Açar sözlər: sənaye, investisiya potensialı, antiböhran, antiinhisar 

 

Giriş 

Qlobal iqtisadi böhran dünya iqtisadi sisteminə və ümumiyyətlə cəmiyyətin sosial- iqtisadi 

həyat fəaliyyətinin bütün sahələrinə mənfi təsir etdi. Onun başlanğıc nöqtəsi Amerikanın ən böyük 

investisiya banklarından biri- Lehman Brothers Holdings Inc bankının 2008-ci il sentyabr ayında 

müflis olmağı qəbul olunur, bu da, keçən əsrin 30-cu illərinin Böyük depressiyanın miqyası ilə 

müqayisə olunan, dünya maliyyə böhranının ən kəskin fazasının başlanmasına səbəb oldu. Dünya 

fond bazarlarının cəm kapitallaşmasının və ən böyük bankların bazar dəyərinin kəskin azalması, 

investisiya fəallığının əhəmiyyətli dərəcədə azalmasına, milli valyuta kurslarıınn kəskin aşağı 

düşməsinə, ödəmə və xarici ticarət balansının pisləşməsinə gətirdi, həmçinin digər makroiqtisadi 

gəstəricilərə mənfi təsir göstərdi.Öz növbəsində, bu amillər istehsalatın və beynəlxalq ticarətin 

inkişafında çox pis əks olundu. Böhran ilk öncə bank sisteminə təsir edərək, iqtisadiyyatın bütün 

sahələrinə toxundu, onun maliyyə və real sektorları arasında sürətli disbalans inkişafını aşkar 

edərək, qloballaşma proseslərini, milli iqtisadiyyatların qarşılıqlı təsirini və qarşılıqlı asılılığın 

gücləndirmə prosesi bütövlükdə dünyada böhran halların dalğavari yayılmasına təkan verdi, aparıcı 

ölkələrin milli hakimiyyətlərini, beynəlxalq miqyasda hərəkətlərinin koordinasiyası məqsədilə 

böyükmiqyaslı antiböhran proqramalırını təşəbbüs etməyə məcbur etdi.  

Keçmiş sovet məkanında, iqtisadiyyatın inkişaf tempinin enməsi, istehsalatın həcmi, iş 

yerlərinin azalması və rifah səviyyəsinin enməsi ilə müşayiət olunan, böhranın ən çox dağıdıcı 

nəticələri Rusiyada, Qazaxıstanda, Ukraynada, Gürcüstanda, Ermənistanda, Tacikistanda və 

Baltikyanı ölkələrdə izlənilirdi. Rusiya və Qazaxıstanda iqtisadiyyatın xammal istiqamətliyinə görə, 

böhran halları dünya neft qiymətlərinin kəskin enməsi ilə dərinləşirdi. Qeyd etmək lazımdır ki, 

Azərbaycan üzərinə 2006-2008 -ci illərdə 60%-dən çox ÜDM düşən qeyri-neft sektorun böyuk 

payına baxmayaraq böhrana ən davamlı ölkə oldu. Burada hakimiyyətin savadlı siyasətinin və 

ölkənin bank sisteminin adekvat hərəkətlərinin payı daha çox oldu.  

2008 -ci ilə Azərbaycan, kompleks islahatların keçirilməsi yolu ilə 1990-cı illərin çətin 

iqtisadi vəziyyətinin  nəticələrinin  demək  olar  ki,  tam  həcmdə  öhdəsindən  gəldi,  bu da nəticədə 
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ölkənin, effektiv dövlət tənzimləməsində və yetişmiş bazar münasibətlərində əsaslanan, iqtisadi 

inkişafın yeni modelinə keçməsinə kömək etdi. Azərbaycan iqtisadiyyatının dünya iqtisadi 

sisteminə inteqrasiyası, istənilən halda xarici şoklara onun yüksək həssaslığına kömək etdi. Bundan 

əlavə, maliyyə liberallaşma prosesləri və Azərbaycanın 2007-ci ildə kapitalla transsərhəd 

əməliyyatlarına olan məhdudiyyətlərin aradan götürülməsi, milli iqtisadiyyatın risk amillərinə və 

qlobal iqtisadiyyatın təhlükələrinə həssas olmasına səbəb oldu.  

Buna baxmayaraq, respublika rəhbərliyinin balanslaşdırılmış makroiqtisadi siyasəti ölkədə 

sabitliyin və maliyyə-istehsal sektorunun dinamik inkişafının təmin edilməsinə kömək etdi. 1994-cü 

ildə “Əsrin Müqaviləsinin” imzalanması ölkə iqtisadiyyatına xarici investisiyaların intensiv axınına 

səbəb oldu. (şəkil 1). 

 

 
Şəkil 1. ÜDM və birbaşa xarici investisiyaların Azərbaycanın iqtisadiyyatına 1998 - 2017 

illərdə axını. ABŞ milyard dollarla  

 

Mənbə: müəllif tərəfindən Dünya Bankının məlumatları üzrə tərtib olunub 

URL: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=AZ 

URL: https://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD?locations 

(müraciət tarixi: 17.12.2018)/ 

 

2007-ci ildən neftin qiymətinin əhəmiyyətli dərəcədə qalxdığı dövrdə (şəkil 2), Azərbaycanın 2008-

ci ildə 36 % ÜDM təşkil edən cari əməliyyatlar hesabının əhəmiyyətli profisiti və büdcə profisiti 

var idi (konsolidə olunmuş büdcə ÜDM 19% profisiti ilə və 48 % qeyri-neft ÜDM yerinə 

yetirilmişdir). [1] 2008-ci ilin sonuna dövlət borcu 3 mlrd.dollar təşkil edirdi, qızıl valyuta 

ehtiyatları 18,2 mlrd. dollara çatmışdır, bu da Azərbaycanın idxala olan tələbatını 26 ay ərzində 

ödəyərdi. Azərbaycan iqtisadiyyatının fərqləndirici xüsusiyyəti, istehsal potensialın real sektora 

borc kapitalın deyil, xairici investisiyaların cəlb edilməsi hesabına artmasıdır. Aydındır ki, 

formalaşan bazar iqtisadiyyatı olan ölkə üçün istehsal sektorunun borc vəsaitləri hesabına inkişafı 

nəticədə xarici borcların miqdarının artmasına gətirərdi və dünya maliyyə bazarlarında olan 

vəziyyətdən əlavə asılılıq riskləri yaradardı.  
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Böhranqabağı dövrdə uzunmüddətli makroiqtisadi sabitliyin təmin edilməsi çərçivəsində 

Azərbaycan Respublikasın Dövlət Neft Fondunun(ARDNF), məhsul bölümü haqqında sazişlər 

çərçivəsində dövlətin karbohidrogen hasilatından əldə edilmiş gəlirlərin effektiv idarəedilməsindən 

alınmış vəsaitlərin saxlanması və artırılmasına yönəlmiş fəaliyyəti əsas rol oynadı. 2008-ci ilin 

sonuna ARDNF aktivləri 11,2 mlrd. dollar təşkil etdi[2], bu da gələcəkdə fonda böhran və dünya 

neft qiymətlərin kəskin dəyişilməsi şəraitində, Azərbaycan iqtisadiyyatına sabit dəstəyini həyata 

keçirməyə imkan verdi. 

 
Şəkil 2. 2006 – 2018-ci illər dövr ərzində Brent bazar kotirovkaları. 

 

Mənbə: Intercontinental Exchange 

URL: https://oilprice.com/commodity-price-charts? page=chart&sym= CB%2A1& 

domain=advancedmedia&sg=true&display_ice=1&enabled_ice_exchanges=&studies=Volume%3B

%3B%3B%3B%3B%3B%3B%3B&cancelstudy=&a=M&density=H&grid=on&scale=LIN 

(müraciət tarixi: 09.01.2019) 

 

Beləliklə, Azərbaycan iqtisadiyyatı böhrana, ÜDM dinamik artımı ilə, xarici investisiyaların 

fəal axını ilə( şəkil 1), profisit büdcə və əhəmiyyətli valyuta ehtiyatları ilə xarakterizə olunan 

davamlı artıma nail oldu. Bütün sadalanmış amillər, ölkənin qlobal böhrana daxil olduğu ana 

“təhlükəsizlik yastığını” yaratdılar.  

Azərbaycan iqtisadiyyatının neft sektorunundan və dünya neft bazarının qiymət 

konyunkturundan asılılığı ilə əlaqədar, 2008-ci ilin ikinci yarısında neft qiymətlərinin kəskin 

düşməsi ölkəni kifayət qədər çətin vəziyyətə düşməsinə səbəb oldu (şəkil 2). Azərbaycan Dövlət 

Statistika Komitəsinin məlumatlarına görə, 2007 –ci ildə ixrac strukturunda əsas tədarük payı xam 

neft (77%) və neft məhsulları (10 %) təşkil edirdi; 2008-ci ildə neft 89% təşkil edirdi, neft 

məhsulları – ixracın ümumi həcminin 5,5%-ni təşkil edirdi.[3] 2008-ci ildə ixrac həcmi 2007-ci il 

ilə müqayisədə 2,6 dəfə artdı (şəkil 3). Lakin 2009 –cu ildə ixracın ümumi həcmini iki dəfədən çox 

azaldaraq neft dünya qiymətlərinin aşağı düşməsi xarici ticarətin dinamikasına mənfi təsir etdi. 

Qlobal böhran ancaq neftqaz kompleksin deyil, digər sahələrə, o cümlədən metallurgiya və kimya 

sənayesini də daxil etməklə ixrac potensialına mənfi  təsir  göstərdi. Bundan  əlavə,  dünya  maliyyə 

https://oilprice.com/commodity-price-charts?%20page=chart&sym=%20CB%2A1&%20domain=advancedmedia&sg=true&display_ice=1&enabled_ice_exchanges=&studies=Volume%3B%3B%3B%3B%3B%3B%3B%3B&cancelstudy=&a=M&density=H&grid=on&scale=LIN
https://oilprice.com/commodity-price-charts?%20page=chart&sym=%20CB%2A1&%20domain=advancedmedia&sg=true&display_ice=1&enabled_ice_exchanges=&studies=Volume%3B%3B%3B%3B%3B%3B%3B%3B&cancelstudy=&a=M&density=H&grid=on&scale=LIN
https://oilprice.com/commodity-price-charts?%20page=chart&sym=%20CB%2A1&%20domain=advancedmedia&sg=true&display_ice=1&enabled_ice_exchanges=&studies=Volume%3B%3B%3B%3B%3B%3B%3B%3B&cancelstudy=&a=M&density=H&grid=on&scale=LIN
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bazarı böhranı Azərbaycan banklarının xarici maliyyələşməsinin kəskin azalmasına səbəb oldu.  

 
Şəkil 3. Azərbaycanın 1995-2017-ci il dövr ərzində idxal və ixrac dinamikası, mlrd. ABŞ 

dolları  

Mənbə: müəllif tərəfindən Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsinin və UN 

Comtrade.məlumatları üzrə tərtib olunub  

URL: https://www.stat.gov.az/source/trade/?lang=en; https://comtrade.un.org  

(müraciət tarixi: 10.01.2019) 

 

Böhran halları və neftin qiymətinin kəskin düşməsinə baxmayaraq, 2008-ci ildə 

Azərbaycanın iqtisadiyyatı 2007-ci il illə müqayisədə 10,8 % artdı, bu da MDB ölkələrin analoji 

dövr ərzində orta artım templərini 2 dəfə qabaqladı.[4] 2009-cu il ərzində neftin qiymətinin 

enməsinə baxmayaraq, Azərbaycanın sənaye sektoru 2009-cu ildə ÜDM ancaq cüzi azalmasını 

göstərdi və 2010-cu ildə onun sonrakı artımını göstərdi (şəkil 1), bu da ölkə iqtisadiyyatının qlobal 

böhranın xarici təsirinə yüksək davamlılığını göstərir. E.S. Rüstəmov öz “Qlobal böhran və 

Azərbaycanın Mərkəzi bankının antiböhran siyasətində” qeyd etdiyi kimi, ölkə makroiqtisadi 

təhlükəsizliyin saxlanması üçün kifayət edən “təhlükəsizlik yastığına” malikdir, bunu Azərbaycanın 

ödəmə balansı, onun strateji valyuta fondun və ARDNF aktivlərin artımı sübut edir. Dünya bankı və 

beynəlxalq valyuta fondunun mütəxəssislərinin qiymətinə görə, Azərbaycan böhrana davamlı olan 

aparıcı ölkələr qrupunda yerləşir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanda antiböhran tədbirlərin həyata keçirilməsi xarici 

maliyyə mənbələrdən istifadə etmədən, ancaq öz maliyyə vəsaitlərin hesabına aparılırdı, bu da, 

sözsüz ki, ölkənin müstəqil mövqesini möhkəmləndirdi.  

Beləliklə, ölkə rəhbərliyi tərəfindən antiböhran proqramın reallaşması çərçivəsində tədbirlər, 

böhran dövrünə daha çox dərəcədə balanslaşmış dövlət büdcəsi ilə, az səviyyədə olan daxili və 

xarici borcla və həmçinin kifayət dərəcədə valyuta aktivlər ehtiyatı ilə daxil olmağa səbəb oldu.  

Yəqin ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün ən xoşagəlməz amil neft qiymətlərinin aşağı 

düşməsi oldu. Artıq yuxarıda qeyd olunduğu kimi, xam neft ölkə ixracının əsas payını təşkil edirdi, 

bununla əlaqədar Azərbaycanın neftqaz sahəsinin müəsisələri , ilk növbədə ARDNF, 2008-2009-cu 

illərdə gəlirin kəskin azalması ilə və istehsal xərclərin optimallaşması zəruriyyəti ilə qarşılaşdılar. 

“Xammal böhranından” çıxmaq üçün ARDNF yüksək əlavə dəyərli olan məhsul payının artırılması 

üzrə tədbirlər gördü, xüsusən bu ixraca aid idi. Neftemaletmə və neftkimya zavodlarında 

avadanlığın  müasirləşməsi prosesi başladı, SOCAR Polymer layihəsi işə düşdü. Yerli neftkimyanın  
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məqsədli hədəfi ölkədə 2020-ci ilə, ən yüksək dünya standartlarına uyğun olan, yeni neft- və qaz 

emal edən və neftkimya kompleksinin yaradılmasıdır. Azərbaycanın TEK inkişafı planlarında 

həmçinin alternativ enegetika sahəsində yüksək texnoloji layihələrin reallaşması nəzərdə tutulub. 

Beləliklə, milli yanacaq-enerji kompleksinin ixrac potensialının artırılmasında əlavə dəyərin artması 

ilə yüksək texnologiyalı məhsullara doğru dəyişikliyə diqqət yetirilir. 

Həmçinin “Şahdəniz” şelf qazkondensat yatağın işlənməsinin başlanması ilə, 

Azərbaycan qazına Avropa qaz bazarına yol açmış “Cənub Qaz Dəhlizi” meqalayihənin 2018 -

ci ildə həyata keçməsi sayəsində, ilk öncə yüksək eksport potensialı ilə səciyyələnən, 

Azərbaycanın qaz sahəsinin qurulması və dinamik inkişafını qeyd etmək lazımdır. “Şahdəniz” 

layihəsinin ikinci mərhələsinin başlanğıcı Azərbaycanın beynəlxalq energetika bazarlarında 

mövqesini möhkəmləndirdi, bu da ölkənin eksport qaz strategiyasını milli iqtisadiyyatın vacib 

aparıcı amilinə çöndərdi.  

Türkmənistandan Bakıya Xəzərin dibi ilə, sonra Cənub qaz dəhlizinə birləşməklə, 

Transxəzər qaz kəməri layihəsinin mümkün reallaşması, Azərbaycanın, Türkiyə ilə bərabər Xəzər-

Qara Dəniz regionun nəhəng qaz xabına çevrilməsi ilə zəmin yaradır.  

Qaz sahəsinin inkişafının strateji prioritetlərinin formalaşması çərçivəsində 

yüksəktexnoloji layihələrin reallaşdırılmasına vacib yer verilir, həmin layihələr arasında hal -

hazırda müzakirə olunan durulaşdırılmış təbii qazın istehsalı üzrə Azərbaycan-Gürcüstan- 

Rumıniya Interkonnektor (AGRİ) layihəsi də var, hansı ki fəaliyyət göstərən qaz kəmərləri ilə 

Azərbaycanda Sanqaçal terminalından Gürcüstanın Kuleviyə təbii qazın çatdırılmasını 

(STQ(SIXILMIŞ TƏBİİ QAZ) terminalı tikiləcək) nəzərdə tutur.Sonra xüsusi tankerlər 

vasitəsi ilə durulaşdırılmış Azərbaycan qazı Qara Dənizdən, Qara Dənizin rumın sahilində 

tikiləcək reqazifikasiya terminalına daxil olmalıdır. Sonra rumın qaz nəql sistemin üzrə 

reqazifikasiya edilmiş təbii qaz Rumıniyanın, Macarıstanın və digər Avropa ölkələrin daxili 

bazarlarına çatdırılacaq.  

Yuxarıda qeyd olunanların əsasında belə nəticəyə gəlmək olar ki, böhrandan sonrakı dövrdə 

Azərbaycanın yanacaq-energetik kompleksin ARDNF və onun struktur bölməsi olan “Azəriqaz” İB 

və həmçinin “Azərenerji” ASC kimi strateji müəssisələrin fərqləndirici xüsusiyyətləri innovasiya 

texnologiyaların aktiv tətbiqi, istehsal və investisiya potensialın artırılması, yüksək həddli rəqabətə 

davamlı məhsul payınının və həmçinin enerji ehtiyatların eksport inkişafı idi.  

Lakin, Azərbaycanın iqtisadiyyatında yancaq-enerji kompleksin aparıcı roluna baxmayaraq, 

ölkə rəhbərliyi antiböhran proqramı çərçivəsində xammal asılılığın azaldılması məqsədilə qeyri-neft 

sektoru sənaye müəssisələrinin hərtərəfli dəstəklənməsi və inkişafı üzrə tədbirlər gördü. Məhz 

qeyri-neft sektorunun, neftqaz şirkətlərinin istehsal və eksport potensialına malik olmayan 

müəssisələr, qlobal böhranın təsirini öz üzərlərində ən kəskin surətdə hiss etdilər. Böhran 

nəticələrinin ən hiss olunan nəticələri sırasında investisiya aktivliyinin azaldılması, öz məhsula 

tələbatın azalması, maliyyə ehtiyatların çatışmazlığı, kontragentlər tərəfindən ödəməmələrin sayının 

artması və s. qeyd olunurdu. Bundan əlavə, böhran halların ağırlığı, aşağı investisiya potensialı ilə 

uzaq regionlarda artırdı.  

 Sənaye qeyri-neft sektorun böhrandan sonrakı reformasiyasının fərqləndirici xassəsi eksport 

istiqamətli birgə layihələrin inkişafı çərçivəsində dövlət və xüsusi biznesin fəal əməkdaşlığı 

olmuşdur. Xüsusi sektorda əsas xidmətlərin sifarişçisi kimi, dövlətin rolunun artırılması 

tendensiyası Azərbaycanın iqtisadiyyatına daxili investisiyaların dinamik artımına səbəb olmuşdur, 

həmin vaxt isə Rusiyada, Qazaxıstanda və Ukraynada iqtisadiyyatın maliyyələşdirilməsində aksent 

daxili mənbələrdən xarici mənbələrə keçirilmişdir.[5] Bütövlükdə Azərbaycanda böhrandan sonrakı 

dövrdə, əsas hissəsi infrastruktur və sosial layihələrin həyata keçirilməsinə yönəlmiş, dövlət 

investisiyalar payının artımını qeyd etmək lazımdır.  

Böhran faktorunun təsirinin minimallaşdırılması və iqtisadiyyatın xarici bazarların  konyuk- 
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turasından asılılığının azaldılması üçün, ölkədə sənaye istehsalı strukturunu əhəmiyyətli dərəcədə 

diversifikasiya etmək lazım idi. Rəqabətə davamlı, çoxsahəli və özünə yetərli iqtisadiyyatın 

yaradılması üçün qeyri-neft sektorun strateji sahələri sırasında prioritet emaledici və elmtutumlu 

sahələrə verilmişdir, onların arasında qara və rəngli metallurgiya, maşınqayırma,tekstil sənayesi, 

mənzil və nəqliyyat tikintisi, xidmət sahəsi müəssisələrinin inkişafı, kurort-industriyası xüsusi yer 

tutur. Aqrosənaye kompleks müssisələrin dövlət dəstəyi və ölkə regionlarının inkişafına xüsusi 

diqqət yetirilmişdir.  

Sahibkarlıq biznes mühitinin fəallaşması üçün ölkə rəhbərliyi tərəfindən iqtisadiyyatın 

qeyri-neft sektorunun kiçik və orta müəssisələrin güzəştli kreditləşdirmə həcminin artırılması 

haqqında və həmçinin fermer təsərrüfatları ssudalaşdırılması haqqında qərar qəbul edilmişdir. 

Bununla belə, bank sektorunda, banklara yüksək gəliri təmin edən, daha aşağı riski, həm coğrafi, 

həm müştəri baza planında iqtisadiyyatın əhatəsinin genişləndirilməsini təmin edən 

mikrokreditləşmənin artımı qeyd edilirdi.[6] Mikrokreditləşmənin istifadəsi kənd yerində kiçik 

sahibkarlığın inkişafında makroiqtisadi əhəmiyyəti var [7] xüsusən də bu əhalinin məşğulluğuna 

səbəb olur. 

Azərbaycanın xarici enerji bazarların qiymət konyunkyurasından iqtisadi müstəqilliyini 

gücləndirmək məqsədilə, antiböhran proqramında qeyri-neft sənayesini, onun inkişafına neft 

ixracından gələn gəlirlərini daxil edərək, iqtisadiyyatın və ixrac inkişafının əsas mənbəsinə 

transformasiya etməyi nəzərdə tutulmuşdur. Qeyri-neft sektorun sənaye müəssisələrin rəqabətə 

davamlığını gücləndirmək üçün, 2009-2010-cu illərdə Azərbaycanın iqtisadiyyatında sənaye 

zonaları, park və biznes-inkubatorları daxil edərək sənaye klasterlərinin yaradılma tendensiyası 

yaranmışdır. Bununla belə, istehsalın inkişafının ərazi divetsifikasiyasına və ölkə regionlarının 

iqtisadi islahat prosesinə cəlb edilməsinə xüsusi diqqət yetirilmişdir. Yüksək texnoloji sahələrin 

inkişafına, innovasiya müəssisələrin yüksək ixtisaslı kadrlarla və müasir texnologiyalarla təmin 

etmə zəruriyyətinə olan aksent, ölkədə elmin və təhsilin inkişafı üçün əlavə stimulları yaratdı, 

hansılar ki böhranın artımı şəraitində ən yaralı sahə olmuşdular.  

Bundan əlavə, 2009-cu ilin antiböhran proqramında, ölkə daxilində iqtisadi sabitliyin 

saxlanması, əvvəl təsdiq edilmiş sosial proqramların maliyyələşməsi, sosial məsələlərin həllin, 

mövcud olan iş yerlərin saxlanması və yeni iş yerlərinin yaradılmasına, əhalinin rifah halının 

inkişafına istiqamətlənmiş sosial məsələlərin həll edilməsinin vacibliyi vurğulanırdı. Azərbaycan 

rəhbərliyi böhran hallarının korporativ sektordan sosial sektora keçmə mümkünlüyünü nəzərə alırdı, 

buna görə də bütün mümkün üsullarla ölkədə işsizliyin inkişafı və əmək haqqının enməsini 

məhdudlaşdırmağa çalışırdı. Aydındır ki, əhalinin rifahı və həyat səviyyəsinin artırılması, ölkə 

iqtisadiyyatın inkişafı və staqnasiya proseslərinin aradan qaldırılmasının güclü təkanı olan, 

cəmləşdirilmiş tələbatı formalaşdırırdı. İqtisadi sabitliyinin makrosəviyyədə saxlanması 

hakimiyyətin antimonoipoliya fəaliyətinin gücləndirilməsini, yerli yüksək keyfiyyətli və qiyməti 

əlçatan olan malların istehsalının stimullaşdırılması və həmçinin ökədə infilyasiya templərinə 

nəzarəti nəzərdə tuturdu. 

Neftin qiymətlərinin aşağı düşməsi və MDB-nin bir çox ölkələrində milli valyutaların 

devalvasiyası Azərbaycan rəhbərliyi və Mərkəzi bank qarşısında manatın ABŞ dollarına qarşı 

kursunun sabitliyinin saxlanmasının məqsədəuyğunluğu məsələsini qoydu. Bir tərəfdən, qlobal 

maliyyə sarsıntıları şəraitində manatın sabitliyi milli iqtisadiyyatın saxlanması üçün əsas amil idi. 

Digər tərəfdən, Azərbaycanın nəhəng partnyorların valyuta kurslarının enməsi sözsüz ki, idxalın 

artmasına və yerli istehsalçıların rəqabət bacarığının azalmasına gətirərdi.  

Bundan əlavə, neftin dünya qiymətlərinin aşağı düşməsi neft gəlirləri və ölkədə dollar 

kütləsin həcminin azalmasına səbəb oldu. Həmçinin uzun müddət ərzində süni kursun saxlanması  

Azərbaycanın valyuta ehtiyatlarının azalmasına səbəb olurdu.  

Beləliklə, manatın  süni  şəkildə sabitliyinin saxlanması ancaq qısa müddətlıi dövrdə effektli  
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ola bilərdi. Lakin 2009–cu ildə kurs sabitliyinin saxlanılması hesabına ölkə hakimiyyəti inflyasiyanı 

minimuma endirməyi, əhalinin əmanətlərinin dəyərdən düşməsinə, dollar kreditləri üzrə zərərlərə 

yol verməməyə, bank sistemində maliyyə sabitliyini saxlamağa və həmçinin bankların xarici 

kreditləri üzrə borcun artmasından qaçmağa nail oldu. Gələcəkdə hakimiyyətin valyuta siyasəti 

manatın dəyişmə kurs sabitliyinin saxlanması və onun bir qədər zəifləməsinin həyata keçirilməsi 

arasında balansın təmin edilməsində əsaslanmışdır , bu da qeyri-neft sektor məhsulun rəqabət 

bacarığını bərpa etməyə imkan verdi.  

 Azərbaycan höküməti tərəfindən antiböhran tədbirlərinin vaxtında həyata keçirilməsi, dövlət 

orqanların işinin maksimal koordinasiyası, dövlət və xüsusi sektor arasında əməkdaşlıq, dünya 

böhranının ölkə iqtisadiyyatına mənfi təsirini minimuma endirməyi və qısa müddətdə onu 

böhrandan qabaq olan iqtisadiyyatın artımı səviyyəsinə çatdırmağa imkan verdi.  

Əsas makroiqtisadi götəricilər üzrə Azərbaycanın sənaye sektorunda 2009-cu ildə azalma 

müşahidə oluunurdu: 2008 –ci il ilə müqayisədə sənaye istehsalının həcmi 24 %, istehsal olunmuş 

əlavə dəyər –26%, toplam gəlir –27%, sənaye müəssisələrinin təmiz gəliri –27% azaldı. Həmçinin 

2009–cu ildə ölkə sənayesində investisiya fəallığın enməsi baş verdi:kapital qoyuluşları 4,2 mlrd. 

manatdan 2008–ci ildə 3,2 mlrd. manata qədər yendi, sənaye müəssisələrin texnoloji innovasiyalara 

investisiyaları isə, praktiki olaraq 2 dəfə azaldı- 2008-ci ildə 8 mln. manatdan 4,6 mln. manata 

qədər. Bütövlükdə ölkədə 2009-cu ildə ixracın həcmi əhəmiyyətli dərəcədə endi. (şəkil 3). 

Lakin, 2009-cu ilin II rübündən başlayaraq, Azərbaycanda iqtisadi vəziyyət sabitləşdi. 

İqtisadiyyatın dinamik inkişafı yenə də ÜDM yüksək artım templərini, investisiya fəallığının 

artırılmasını (şəkil 1), həmçinin müsbət ixrac dinamikasını nümayiş etdi. 2010-cu ildə əsas 

makroiqtisadi göstəricilər, praktiki olaraq, böhrandan əvvəlki səviyyəyə qədər artdı. Ölkənin sənaye 

müəssisələri üçün bu həmçinin istehsalat həcmlərinin bərpası, satışların artırılması (o cümlədən 

üzun müddətli istifadə olunan malların) və işgüzar fəallığın canlanması demək idi. Azərbaycan 

iqtisadiyyatın sabitləşməsinə və artırılmasına həmçinin dünya neft qiymətlərinin müsbət dinamikası 

səbəb oldu (şəkil 2). 2010-cu ildən Azərbaycanın sənayesində, qeyri-neft sektorun sənaye istehsalın 

ümumi həcmlərində fəal artım qeyd olunurdu, bununla belə onun müsbət dinamikası bu günə qədər 

saxlanılır. Qeyri-neft sektorun inkişafı üçün ixraca istiqamətləndirilmiş sahələrdə istehsalın 

artımının böyük əhəmiyyəti var idi.  

Azərbaycanda ÜDM yüksək inkişaf templəri 2014-cü ilə qədər müşahidə olunurdu (şəkil 1), 

həmin dövr ardınca milli iqtisadiyyatın makroiqtisadi göstəricilərin kəskin surətdə aşağı düşməsi 

qeyd olundu. Sənaye istehsalının həcmləri, birgə gəlirin və sənaye müəssisələrin 2014-2015-ci 

illərdə azalması, dünya neft qiymətlərinin kəskin aşağı düşməsi ilə bağlıdır (şəkil 2). 

2008–ci ildən 2013–cü ilə qədər dövr ərzində dünya neft bazarında əməliyyatlarda dünya 

fond bazarları ilə müsbət korrelasiya müşahidə olunurdu, bu da, neft qiymətində spekulyativ 

komponentin artımına səbəb oldu. Dünya neft qiymətlərinin artması spekulyativ kapitalın axıb 

gəlməsinə və neft bazarının “həddindən artıq qızmasına” səbəb oldu. 2014-cü ildə neftin real 

bazarında vəziyyətinin korrelyasiyası başladı, bu da kəskin qiymət düşməsinə gətirdi və nəticədə 

bütün neft ixrac edən ölkələrin iqtisadi sabitliyinə mənfi təsit etdi.  

MDB ölkələri arasında neftin dünya qiymətlərinin aşağı düşməsi 2014-cü ildə Rusiyaya ən 

kəskin şəkildə təsir etdi, vəziyyət beynəlxalq sanksiyalarla bağlı siyasi böhranla kəskinləşirdi.  

Nəhəng enegetik ölkə olan Azərbaycanın iqtisadiyyatı, dünya bazarların konyunkturasına 

makroiqtisadi göstəricilərin enməsi ilə həmçinin mənfi cavab verdi.  

Dünya neft bazarında qiymətlərin sabitləşməsi məqsədilə 2016-cı ilin dekabr ayında OPEK 

(Neft İxrac Edən Ölkələr Təşkilatı) iştirakçı ölkələrin və 11 (OPEK adlanan) neft hasil edən 

ölkələrin görüşü zamanı, neft həcmlərinin hasilatının azaldılması haqqında razılıq qəbul 

olunmuşdur. MDB ölkələrindən OPEK( Neft İxrac Edən Ölkələr Təşkilatın) sazişində Azərbaycan, 

Qazaxıstan və Rusiya iştirak etdi, onlar öz üzərinə neft həcmlərinin hasilatının azaldılması haqqında  
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könüllü öhdəlik götürdülər. OPEK-in( Neft İxrac Edən Ölkələr Təşkilatın) birinci sazişi 2017-ci ilin 

əvvəlindən qüvvəyə mindi və 2018-ci ilin sonuna qədər uzadıldı. Neft hasilatının azalması 

nəticəsində 2016-2018-ci il dövr ərzində neftin dünya qiymətlərinin dinamik artımı izlənilirdi, 2018 

–ci ilin dekabrında, neft qiymətlərinin yenidən düşməsi ilə bağlı OPEK-in( Neft İxrac Edən Ölkələr 

Təşkilatın) 2-ci sazişi imzalanmışdır, onun çərçivəsində çıxarılan neft həcminin 2018-ci il oktyabr 

ayının səviyyəsindən 1,2 mln. bar/sut. azaltmağı planlaşdırılır, onlardan 800 min bar/sut. OPEK( 

Neft İxrac Edən Ölkələr Təşkilatın) payına düşür və qalan 400 min bar/sut.-kartelə daxil olmayan 

ölkələrin payına, o cümlədən Azərbaycanın, Qazaxıstanın və Rusiyanın.  

Qeyd etmək lazımdır ki, 2016-cı ildən etibarən Azərbaycanın iqtisadiyyatında artım, o 

cümlədən sənaye istehsalının dinamik artımı və investisiya fəaliyyətinin artımı da müşahidə olunur 

( şəkil 1).  

 

Nəticə 

Beləliklə, belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, antiböhran proqramının həyata keçirilməsi 

nəticəsində Azərbaycan iqtisadi böhrana kifayət qədər effektiv dayandı, qısa müddətdə 

makroiqtisadi göstəricilərin aşağı düşməsinin qarşısını ala bildi və iqtisadiyyatın böhrandan əvvəlki 

səviyyəsinə çıxa bildi. Dünya bankının qiymətləndirməsinə görə, Azərbaycan, qlobal böhran 

şəraitində ÜDM artımını və milli iqtisadiyyatın dinamik inkişafını təmin etməyə bacaran, MDB 

ölkələri arasıında yeganə ölkədir.  
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Основные элементы промышленной трансформации в глобальном экономическом 

кризисе 

Резюме 

Исследования подтверждают, что в целях усиления экономической независимости 

Азербайджана от ценовой конъюнктуры внешних энергетических рынков в Антикризисной 

программе предполагалось трансформировать ненефтяную промышленность в основной 

источник роста экономики и экспорта, вкладывая в её развитие доходы от нефтяного 

экспорта. Для усиления конкурентоспособности промышленных предприятий ненефтяного 

сектора в 2009-2010 гг. в экономике Азербайджана зародилась тенденция создания 

промышленных кластеров, включая промышленные зоны, парки и бизнес-инкубаторы. 

При этом особое внимание было уделено территориальной диверсификации развития 

производства и вовлечению регионов страны в процесс реформирования экономики. 

Акцент на развитие высокотехнологичных отраслей, необходимость обеспечения 

инновационных предприятий высококвалифицированными кадрами и современными 

технологиями создали в стране дополнительные стимулы для развития науки и 

образования, которые являлись наиболее уязвимыми сферами в условиях нарастания 

кризиса. 

Ключевые слова: промышленность, инвестиционный потенциал, антикризис, 

антимонополия 
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Main elements of industrial transformation in the global economic crisis 

Abstract 

Investigations confirm that in order to strengthen Azerbaijan’s economic independence from 

the pricing environment of foreign energy markets, the Anti-Crisis Program helped to transform the 

non-oil industry into the main source of economic growth and exports, which invests its 

development revenues from oil exports. For enhance the competitiveness of industrial enterprises in 

the non-oil sector in 2009-2010, tendency to create industrial clusters, including industrial zones, 

parks and business incubators has arisen in the economy of Azerbaijan. 

Special attention was paid to the territorial diversification of the development of production 

and the involvement of reforms to the country's regions in economy.  

The emphasis on the development of high-tech industries, the need to provide innovative 

enterprises with highly qualified personnel and modern technologies, additional incentives for the 

development of science and education, which were the most vulnerable areas in the context of 

growing crisis have created in the country. 

Keywords: industry, investment potential, anti-crisis, anti-monopoly 
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NEFT-QAZ SƏNAYESİNİN İNKİŞAFININ ƏTRAF MÜHİTLƏ QARŞILIQLI 

ƏLAQƏSİNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

 

Xülasə 

Məqalədə neft və qaz sənayesinin ətraf mühitlə qarşılıqlı təsiri, innovasiyaların istehsalata 

təsiri, ekoloji tarazlıq, habelə təbii ehtiyatların istifadəsi üçün elmi və praktiki əsaslandırmanın 

əhəmiyyəti təhlil olunur. Beləliklə, məqalədə neft və qaz hasilatının, enerji, kimya, metallurgiya, 

tikinti materialları istehsalının ətraf mühitə təsiri araşdırılmış və məqalənin əhəmiyyəti 

vurğulanmışdır. Ətraf mühitə atılan müxtəlif tullantıların və neft-qaz sənayesi müəssisələrində 

sistemləşdirilməsi də nəzərdən keçirilib. 

Açar sözlər: neft, qaz, müəssisə, ətraf mühit, tullantılar, qazma, istehsal 

 

 

Neft-qaz sərvətləri tarixən respublika həyatının bütün sahələrinə öz müsbət təsirini 

göstərmiş və bu gün də göstərməkdədir. Nef-qaz sənayesinin inkişaf problemi müstəqil 

Azərbaycanın dövlət siyasətinin mühüm həlledici istiqamətlərindən birinə çevrilmiş, neftdən xalqın, 

dövlətin mənafelərinə uyğun istifadə üçün əlverişli, real şərait yaranmışdır. Məhz buna görə də, 

iqtisadiyyatımızın aparıcı sahəsi kimi neft sənayesinin müasir vəziyyətinin təhlili, onun inkişafına 

təsir edən amillərin, meyllərin müəyyən olunması müasir dövrdə vacib və aktual problem kimi 

qarşıda durur. 

Cəmiyyətin müasir inkişaf səviyyəsi, innovasiyaların istehsala tətbiqi ekoloji tarazlığın 

qorunmasını ön plana çəkir və hər hansı təbii resurslardan istifadənin elmi əsasını təşkil edir, 

insanla təbiət arasında yaranan qarşılıqlı münasibəti əks etdirir. Təbii resursların mənimsənilməsi, 

istehsalı və istifadəsi, istehsal həcminin genişlənməsi, intensiv inkişafı düzünə və ya dolayı yolla 

ətraf mühitin çirklənməsini gücləndirir, insanların yaşayış yerlərinin, biosferin, ətraf mühitin 

korlanmasına, onlar arasındakı tarazlığın pozulmasına gətirib çıxarır. 

Yüz əlli ildən çox bir zamanı əhatə edən neft sənayesi və ümumiyyətlə digər sənaye 

müəssisələrinin Bakı şəhərində daha çox üstünlük təşkil etməsi, bu zaman kəsiyində keyfiyyətə yox, 

kəmiyyətə üstünlük verilməsi və lay sularının idarə olunmaması səbəbindən neftlə çirklənmiş 

torpaqlar, süni göllərin əmələ gəlməsi, neft emalı zamanı yaranan tullantıların ərazidə toplanması, 

ekoloji vəziyyətə mənfi təsir göstərmişdir[1]. 

XXI əsrdə baş verən innovasiyalı inkişaf, məhsuldar qüvvələrin sürətli inkişafı, istehsalın və 

əhalinin iri şəhərlərdə yüksək səviyyədə təmərküzləşməsi müsbət nəticələrlə bərabər, həm də kəskin 

mənfi nəticələr doğurmuşdur. Təbiət-cəmiyyət-istehsal arasındakı münasibətlər ziddiyyətli xarakter 

almış, ətraf mühit kəskin formada çirklənmiş və istehsala, əhalinin sağlamlığına böyük ziyan 

vurmuşdur. 

İnkişaf etmiş əsas sənaye sahələri neft-qaz hasilatı, energetika, kimya, metallurgiya, 

maşınqayırma, tikinti materialları istehsalı çox tullantı verən, ətrafı əsaslı sürətdə çirkləndirən 

sahələrdir. Uzun illər mütərəqqi texnoloji prosesin olmaması və həmin sahələrin sürətlə inkişafı 

iqtisadi-ekoloji sistemin həddən artıq çirklənməsinə səbəb olmuşdur. Eyni zamanda, çoxlu torpaq 

sıradan çıxmış, sular çirklənmiş və özünün əvvəlki imkanlarını itirmişdir. Nəticədə cəmiyyətdə 

böyük iqtisadi və sosial ziyan dəymiş, əhalinin sağlamlığının qorunması qarşısına ciddi problemlər 

çıxmışdır. 
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Müasir şəraitdə texnika və texnologiyanın inkişaf səviyyəsi ətraf mühitin çirklənməsinin 

obyektiv səbəbidir və ona təsir edən amillər aşağıdakılardır: texniki və texnologiyaların müasir 

tələblərə tam cavab verməməsi, əməyin elmi əsaslarla zəif təşkil olunması, avadanlıqların istismar 

müddətinin normadan çox olması, texnoloji proseslərin pozulması və s. Ekoloji fəlakətlərin sayı 

ildən ilə artır və müvafiq olara iqtisadi ziyanın həcmi də artmaqdadır.Fəlakətlərin nəticələrinin ləğv 

edilməsi hiss ediləcək dərəcədə maliyyə vəsaiti tələb edir[3]. 

Sahədə istehsal və sosial mənşəli obyektlərin yaradılması istər-istəməz ətraf mühitə təsir 

göstərir. Bu baxımdan neft-qaz sənayesi obyektlərin istehsal fəaliyyətinə xüsusi tələbat irəli sürülür: 

ehtiyatlardan səmərələli istifadə edilməsi və istehsal tullantılarının minimuma endirilməsi; ikinci 

dərəcəli məhsulun istifadə edilməsi; tullantısız və az tullantılı texnologiyanın tətbiqi; təbiəti 

mühafizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi [4]. 

Qazdan maksimum səmərəli istifadə etmək, axma və itkinin ləğv edilməsi, tullantıların 

istifadə edilməsi neft-qaz sənayesində ən aktual ekoloji problemlərdəndir. Qeyd etmək lazımdır ki, 

hazırda müasir işləmə üsullarına baxmayaraq, təbii qazın 30-40%-i yerin təkində qalır, qazın 

çıxarılması, nəqli və emalı zamanı 10-14% itirilir. Qaz və kondensatın emalı və işlənməsi zamanı 

itkinin ekoloji cəhətdən təhlükəsi dəfələrlə çoxalır.  

Neft-qaz sənayesi tabeliyində olan təşkilatların da məhsul tullantıların payı eyni deyildir. 

Tullantıların mühitə maksimal təsiri qazıma və nəqlin payına düşür.  Qaz emalı zavodunun tullantısı 

daha çox qorxuludur, belə ki, bunlar çıxmayan xarakterlidir və yer qatının təhlükəli toplanmış 

tullantılardan ibarətdir. Təbii qazın emalı üzrə mühüm obyekt qaz-kimya kompleksidir. Qaz-kimya 

kompleksinin spesifik xüsusiyyəti çıxarılan qazın tərkibindən asılıdır, 25% hidrogen sulfid və 1,4% 

dördoksidli karbohidrogendən ibarətdir, o, nadir təbii kompleksə yaxın yerləşir. Neft-qaz 

yataqlarının işlənməsində ətraf mühitin çirklənməsinin ləğvinə imkan verən təbiəti mühafizə 

tədbirləri tam həyata keçirilir. Bunun üçün müasir tələblərə cavab verən xarici avadanlıqdan istifadə 

edilməsi, prinsipcə təbiəti mühafizə qərarlarının tətbiqi nəzərdə tutulur, xüsusilə hava təbəqəsinə 

atılan zərərli maddələrdən istifadə edilməsində yeraltı separator həcmlərindən istifadə 

məqsədəuyğundur. Bu baxımdan təbiəti mühafizə tədbirləri sahədə tam həll edilməmişdir və 

problemlərin həll olunması tələb olunur. 

Belə ki, texniki-iqtisadi potensialının müasir vəziyyəti hidrogen-sulfidli yataqların işlənməsi 

və emalı zamanı ətraf mühitə müəyyən qədər təsir göstərir. Buna görə də, təbiətdən səmərəli istifadə 

gözlənilən neqativ nəticələrin aradan qaldırılmasında mühüm əhəmiyyəti vardır. 

Perspektivdə istehsal gücünün artırılmasının gücləndirilməsi, yəni yataqlarda mədən obyektlərinin 

tikintisi, böyük diametrdə güclü boru kəməri (1420m), məhsuldar iri kompressor stansiyası, böyük 

neft-qaz emalı zavodu və s. məhsuldar torpaq sahəsinin zəbt edilməsi müşahidə olunur. Bunun 

nəticəsində mikrorelyef dəyişə bilər. Bitki örtüyünün məhv edilməsi arzuedilməz nəticələrə gətirib 

çıxarır. 

Neft-qaz sənayesi obyektlərinin torpaq ehtiyatlarına təsir edən əsas neqativ nəticələr 

aşağıdakılar sayılır: 

- Torpaqlarda kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığının azalması; 

- ətraf mühitin çirklənməsi sayəsində torpaqların şərti sıradan çıxması; 

- canlı heyvan və bitki aləminin məhv edilməsi; 

- əhalinin sağlamlığının pisləşməsi. 

İstehsal gücünün artırılması ekoloji nöqteyi-nəzərdən başqa neqativ meyllərə malikdir. Elmi-

texniki tərəqqi ayrıca maşın və qurğulardan, biotexniki sistemlərə böyük avtomatlaşdırılmış sistemə 

gətirir (kommunikasiya, kompressor, çoxlu texnoloji qurğuların cəmlənməsi və i.a. ağır qəzalar, 

sınma, təhlükəli cisimlərin atılması və s.) 
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Особенности взаимодействия нефтегазовой отрасли с окружающей средой 

Резюме 

     В статье рассматривается взаимодействие нефтегазовой отрасли с окружающей 

средой, влияние инноваций на производство, экологический баланс, а также важность 

научного и практического обоснования использования природных ресурсов. Таким образом, в 

статье был рассмотрен экологический эффект добычи нефти и газа, энергетики, химии, 

металлургии, производства строительных материалов и подчеркнута важность статьи. 

Также были рассмотрены различные выбросы в окружающую среду и их систематизация 

на предприятиях нефтегазовой отрасли. 

Ключевые слова: нефть, газ, предприятие, окружающая среда, отходы, бурение, 

добыча 
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The features of development the relationship of oil  and gas industry with environment  

Abstract 

The article discusses the interaction of the oil and gas industry with the environment, the 

impact of innovation on production, the environmental balance, as well as the importance of 

scientific and practical justification for the use of natural resources. Thus, the article examined the 

environmental effect of oil and gas production, energy, chemistry, metallurgy, and the production of 

building materials and emphasized the importance of the article. It has been considered various 

emissions into the environment and their systematization at enterprises of the oil and gas industry. 

Keywords: oil, gas, enterprise, environment, waste, drilling, production 
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AZƏRBAYCANIN  NEFT-QAZ KOMPLEKSİNDƏ İNVESTİSİYA QOYULUŞUNUN 

ƏSAS İSTİQAMƏTLƏRİ 

 

Xülasə 

 Məqalədə yanacaq-enerji kompelsinin inkişafı, yeni innovasiya texnologiyalarının tədbiqilə 

əlaqədar investisiya  qoyuluşu aktual bir məsələ kimi tədqiq edilmişdir. Bu məqsədlə məqalədə 

2011-2017-ci illər üzrə kapital qoyuluşunun strukturu tədqiq edilmiş, 2015-ci ildə 2013-cü ilə 

nisbətən əsaslı tikinti üzrə plan göstəricisi 3,6% və faktiki göstərici isə 25,2% az olmuş və bu 

istiqamətdə araşdırma nəticəsində bu göstəricinin artım dinamikası müşahidə olunur. Eyni 

zamanda 2011-2017-ci illər üzrə SOKAR-ın istehsal müəssisələri üzrə kapital qoyuluşunun 

dinamikası araşdırılmış və 2011-ci, 2015-ci, 2016-cı və 2017-ci illərdə SOKAR üzrə bu 

müəssisələrdə kapital qoyuluşunun struktur quruluşu və dinamikası tərtib və təhlil olunmuşdur.  

 Eyni zamanda məqalədə neft-qaz müəssisələrinin inkişafına istiqamətləndirilmiş dövlət 

proqramları Tədbirlər Planını 2025-ci ilə kimi prespektiv inkişaf üzrə Kompelks Planda və  Sahənin 

Strateji İnkişaf konsepsiyasında nəzərdə tutulan tədbirlərin qarşılıqlı əlaqəndirilməsinin zəruriliyi 

xüsusi olaraq göstərilmişdir. 

 Açar sözlər: investisiya, yanacaq-enerji kompleksi, dinamika, əsaslı tikinti, təhlil, struktur, 

strategiya 
 

 

Ölkənin enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində, Avropanın enerji sisteminə səmərəli 

inteqrasiya edilməsində “Azərbaycan Respublikasında yanacaq-enerji kompleksinin inkişafı (2005-

2015-ci illər) üzrə Dövlət Proqramı”nda nəzərdə tutulan tədbirlərin müvəffəqiyyətlə həyata 

keçirilməsi mühüm əhəmiyyətə malikdir. Belə ki, bu proqramda nəzərdə tutulan tədbirlərin həyata 

keçirilməsi nəticəsində ölkə ərazisində yeni neft və qaz quyuları qazılmış, yataqların rasoinal 

işlənməsini təmin edən tədbirlər həyata keçirilmişdir, neft emalı sahəsində yüksək keyfiyyətli, yəni 

Avropa və dünya standartlarına cavab verən məhsul istehsalını təmin etmək məqsədilə bir sıra emal 

müəssisələri yenidən tikilir və ya yeni innovasiya texnologiyaları tətbiq edilməklə modernizasiya 

olunur. Qeyd olunan istiqamətdə aparılan işlərin dəyərləndirmək üçün yanacaq-energetika 

kompleksinə daxil olan müəssisələrdə investisiya qoyuluşunu tədqiqi aktual məsələlərdən olub onu 

təhlil etmək həyata keçirilməsi mexanizminin təkmilləşdirilməsi məqsədə müvafiqdir.  

SOCAR-a daxil olan müəssisələrdə 2011-2015-ci illər üzrə kapital qoyuluşunun strukturu 

tədqiq edilmişdir. Belə ki, son illərdə neft sənayesinin istehsal və sosial bazasının inkişafı və neft və 

qaz hasilatının səviyyəsinin stabilləşdirilməsi üçün 2013-cü ildə 1294201,3 min manat, 2014-cü ildə 

112741,3 min manat və 2015-ci ildə isə 967562,4 min manat təşkil etmişdir. 2015-ci ildə 2013-cü 

ilə nisbətən əsaslı tikinti üçün nəzərdə tutulan kapital qoyuluşunun plan göstəricisi 3,6 faiz çox olsa 

da, faktiki yerinə yetirilən işlərin həcmi 2013-cü illə müqayisədə 25,2 faiz az olmuşdur. [8] 
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Qeyd etmək lazımdır ki, müvafiq dövlət proqramı və layihələr çərçivəsində neft-qaz 

sənayesinin inkişafına istiqamətlənmiş mühüm layihələr hazırlanmış və onların həyata keçirilməsini 

təmin edən Tədbirlər Planı işlənilmişdir. Bu tədbirlərin həyata keçirilməsinə dövlət və müvafiq 

strukturlar tərəfindən zəruri investisiya qoyuluşu yönəldilmiş, bu investisiya qoyuluşları fəaliyyətdə 

olan quyular ilə yanaşı yeni neft və qaz quyularının qazılması üçün dərin dəniz özülünün, stasionar 

dəniz platformalarının tikintisi, yenidən qurulması, emal müəssisələrində, magistral və məhəllə 

daxili qaz nəqlində boru kəmərlərinin yeniləşdirilməsi və təmirinin aparılması məqsədi ilə istifadə 

edilmişdir. Həyata keçirilən bu tədbirlərin yerinə yetirilmə səviyyəsini dəyərləndirmək üçün 

SOCAR-ın müəssisələri üzrə kapital qoyuluşunun 2011-2015-ci illər üzrə vəziyyətinin araşdırılması 

zəruri məsələlərdəndir. Bu tədqiqat son nəticədə yaxarıda göstərilən illər üzrə SOCAR-ın 

müəssisələrində kapital qoyuluşunun yerinə yetirilmə vəziyyətini və hər bir müəssisənin neft və qaz 

sənayesinin inkişafında yeri və rolunu müəyyən edib qiymətləndirməyə imkan verir. (Cədvəl 2.3.1.) 

SOCAR-ın müəssisələri üzrə kapital qoyuluşlarının yerinə yetirilməsində 2011-2015-ci illər 

üzrə təhlil göstərir ki, 2011-ci ildə Azneft İB-də kapital qoyuluşu plan göstəricilərinə nisbətən 120,8 

% yerinə yetirdiyi halda bu göstərici 2015-ci ildə 73,7 % təşkil etmişdir. SOCAR-ın digər 

müəssisələrindən olan Azəriqaz İB, Azərkimya, H.Əliyev adına Bakı Neft Emalı zavodunda, Qaz 

Emal zavodunda bu göstərici müvafiq olaraq 2011-ci ildə 75,8%; 7,4%; 121,5%; 71,9% olduğu 

halda 2015-ci ildə 83,1%; 40,7%; 34,3%; 67,7% təşkil etmişdir, yəni, həm 2011-ci və 2015-ci 

illərdə qeyd olunan müəssisələr üzrə kapital qoyuluşunun planda nəzərdə tutulan göstəricilərinin 

yerinə yetirilməsi təmin edilməmişdir. Bunlar ilə yanaşı cədvəldən göründüyü kimi 2011-ci ildə 

yalnız Azneftyağ Neft Emalı Zavodunda,  H.Əliyev adına Dərin Özüllər zavodunda  və Neft-Qaz 

tikinti Trestində və sairədə plan göstəricilərinin yerinə yetirilməsi təmin edilməmişdir və yəni bu 

göstərici müvafiq olaraq 27,4 %; 27,1% və 62,4% olmuşdur. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, 

SOCAR-a daxil olan istehsal və qeyri-istehsal xarakterli müəssisələrdə 2015-ci ildə Xəzər dəniz 

neft donanmasından başqa 2015-ci ildə kapital qoyuluşunun yerinə yetirilmə göstəricilərinin heç bir 

müəssisədə icrası təmin olunmamışdır.  

 Ancaq xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır ki, yuxarıda qeyd edilənlər ilə yanaşı  2015-ci ildə 

2011-ci ilə nisbətən Azərkimya, Azərqaz İB-də 53,9%, 30,1 % artmış, ancaq   H.Əliyev   adına   

Bakı   Neft  Emalı    zavodunda,   Azərneft İB-də,   Qaz emalı zavodunda, Neft kəmərləri idarəsində 

və Rabitə İdarəsi Kompleksində, Qazma işləri Trestində kapital qoyuluşu yerinə yetirilməmiş və 

müvafiq olaraq 61,8%; 36,9%, 94,3% və 74,6 % azalmışdır. 

Aparılan təhlil nəticəsində SOCAR-ın müəssisələrin əsasən kapital qoyuluşunun, yuxarıda 

qeyd olunan müəssisələr istisna olmaqla, yerinə yetirilməsi təmin edilməmiş, bu isə növbəti illərdə 

proqnoz göstəricilərin texniki-iqtisadi cəhətdən əsaslandırılması və  onun müəssisələr üzrə 

dəqiqləşdirilməsi, proqnoz göstəricilərinin birbaşa istehsalatın və qeyri istehsal sahələrinin vacib 

istiqamətlərinə yönəldilməsi və onun icra mexanizminin təkmilləşdirilməsi nəzərdə tutulan vəsaitin 

səmərəliliyini artırmağı təmin edər.  

SOCAR-ın 2006, 2011 və 2015-ci illər üzrə hesabatının təhlili göstərir ki, şirkət üzrə 2006-

cı ildə əsas fondların təhlili 273,0 mln.manat təşkil etmişdir, bu isə əvvəlki illə müqayisədə 122,9 

mln.manat çox olmuş, növbəti illərdə aparılan işlər nəticəsində 2011-ci ildə 1023,6 mln.manat və 

yaxud 2010-cu il ilə müqayisədə 134,2 mln.manat, 11,6% az olmuşdur. 

Ancaq 2013 və 2014-cü illərdə əsas fondların təhlili faktiki olaraq planda nəzərdə tutulan 

göstəriciyə nisbətən yerinə yetirilmişdir. Belə ki, 2014-cü ildə əvvəlki ilə nisbətən 11,7 faiz 

artmışdır.  

 Artım isə əsasən tikinti işlərinin hesabina 54,5% təmin edilmişdir. Eyni zamanda hesabatın 

növbəti 2015-ci il üzrə göstəricilərinin araşdırılması nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, bu ildə də 

2014-cü  ilə nisbətən 294,3 mln.manat və yaxud 25,2 faiz az əsas fondlar təhvil verilmişdir. 2015-ci  
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ildə yalnız qazma işləri üzrə, yəni əsas fondların təhvili 5,9 faiz çox olmuşdur. Bu ildə qazma üzrə 

əsas fondların təhvili 287,1 mln. manat artmış, tikinti üzrə isə bu göstərici 315,1 mln. manat 

azalmışdır. 

Yuxarıda tərtib olunmuş cədvəllərin təhlili göstərir ki, SOCAR-ın istehsal müəssisələri üzrə 

kapital qoyuluşunun 2011-2015-ci illərdə ən çox Azneft İB-də yerinə yetirilən illərə yönəldilmişdir. 

Belə ki, bu göstərici bu iilərdə müvafiq olmaq 71,2%; 91,6% və 58,3% olmuşdur. Bu 

müəssisələrdən yalnız Azəriqaz İB-də kapital qoyuluşunun tədqiqat aparılan illərdə həcmi artmış, 

ancaq digər müəssisələrdə isə azalma müşahidə olunmuşdur.  

Cədvəl 1 

2011-2015-ci illərdə SOCAR-ın istehsal müəssisələrdə kapital qoyuluşu 

s/s Müəssisənin adı 2011-ci il 2014-cü il 2015-ci il 

Min 

manat 

Ümumi 

faizlə 

Min 

manat 

Ümumi 

faizlə 

Min 

manat 

Ümumi 

faizlə 

1 Azneft İB 713220,2 71,2 784763 91,6 449601,7 58,3 

2 Azəriqaz İB 230000 22,9 36797,7 4,3 299229,5 38,8 

3 Azər kimya  3631,6 0,4 1047 0,1 5564 0,7 

4 Azneft yağ Neft Emalı 

zavodu 

5750,9 0,6 7691,5 0,3 - - 

5 H.Əliyev adına Bakı 

Neft Emalı zavodu 

42660,8 4,2 25366,2 3,0 16280,3 2,1 

6 Qaz Emalı zavodu 7130,2 0,7 1091,1 0,1 404,6 0,1 

7 Cəmi 1002393,7 100 856756,5 100 771080 100 

 

SOCAR-ın istehsal müəssisələri olan Azneft İB, Azəri qaz, Azərkimya, Azneftyağ Neft 

emalı zavod, H.Əliyev adına Bakı Neft Emal zavodu və Qaz Emalı zavodları üzrə 2011-2015-ci 

illər qzrə kapital qoyuluşu göstəriciləri sistemləşdirilmiş, onların hər birinin ümumi göstəricidə 

səviyyəsi müəyyənləşdirilmiş və aşağıdakı cədvəl tərtib edilmişdir. Kapital qoyuluşunun 

müəssisələr üzrə səviyyəsinin dəyərləndirmək məqsədilə yuxarıda istehsal müəssisələri üzrə kapital 

qoyuluşu göstəricisində struktur quruluşu tərtib edilmişdir. 

 

 
 

 

I. 71,2%
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III. 0,4%
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Beləliklə, təhlil göstərir ki, SOCAR-ın müəssisələrinin ahəngdar fəaliyyətini təmin etmək 

üçün neft-qaz müəssisələrində innovasiya texnologiyalarının tədbiqinin mütəmadi həyata 

keçirilməsi zəruridir. Bu məqsədlə neft-qaz kompleksi müəssisələrində təşkilati-iqtisadi 

mexanizminin təkmilləşdirilməsi istifadə tədbirlərinin hazırlanması və bu tədbirlərin icra müddətinə 

müvafiq həyata keçirilməsi təmin olunmalıdır.   

Cədvəl 8–in araşdırılması göstərir ki, SOCAR-ın İstehsal müəssisələrdə kapital qoyuluşunun 

2015-ci il və 2011-ci il ildə yerinə yetirilməsi səviyyəsi müvafiq olaraq 58,3% və 71,2% təşkil 

etdiyi halda, 2015-ci ildə 2011-ci ilə nisbətən kapital qoyuluşun həcmi 36,9 faiz azalmışdır. 

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, bu azalma tendensiyası tədqiqat aparılan dövrdə H.Əliyev adına Bakı 

Neft Emalı Zavoduda, Qaz Emalı zavodunda da azalmış və Azəriqaz İB artım olmuşdur. 

SOCAR-ın 2006, 2011 və 2015-ci illər üzrə hesabatının təhlili göstərir ki, şirkət üzrə 2006-

cı ildə əsas fondların dəyəri 273,0 mln.manat təşkil etmişdir, bu isə əvvəlki illə müqayisədə 122,9 

mln.manat çoxdur, növbəti illərdə aparılan işlər nəticəsində 2011-ci ildə 1023,6 mln.manat və 

yaxud 2010-cu il ilə müqayisədə 134,2 mln.manat, 11,6% az olmuşdur. [1]. 
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Ancaq 2013 və 2014-cü illərdə əsas fondların təhlili faktiki olaraq planda nəzərdə tutulan 

göstəriciyə nisbətən yerinə yetirilmişdir, 2014-cü ildə əvvəlki ilə nisbətən 11,7 faiz artmışdır. Artım 

isə əsasən tikinti işlərinin hesabina 54,5% təmin edilmişdir. Eyni zamanda hesabatın növbəti 2015-

ci il üzrə göstəricilərinin araşdırılması nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, bu ildə də 2014-cü ilə 

nisbətən 294,3 mln.manat və yaxud 25,2 faiz az əsas fondlar təhvil verilmişdir. 2015-ci ildə yalnız 

qazma işləri üzrə, yəni əsas fondların təhvili 5,9 faiz çox olmuşdur. Bu ildə qazma üzrə əsas 

fondların təhvili 287,1 mln. manat artmış, tikinti üzrə isə bu göstərici 315,1 mln. manat 

azalmışdır[1].  

 Yuxarıdakı cədvəllərdə göstərilən sahələr üzrə tədbirlərdə araşdırmalar göstərir ki, bu işlərin 

həyata keçirilməsi nəticəsində əsas fondların təhvili və əsas fondların əsaslı təmiri istiqamətində 

aparılan işlər əsasən neft hasilatının stabilləşdirilməsinə və qaz hasilatının artırılmasına 

yönəldilmişdir. Belə ki, tədqiqat aparılan bu illərdə əsas işin texnoloji qurğularında emalın 

dərinliyinin artırılması, qurğuların və kommunikasiya sistemlərinin təhlükəsiz və fasiləsiz 

işləməsini təmin edən tədbirlər həyata keçirilmişdir. Bunlara əsasən Ümid və Babək sahəsində dərin 

qazma işlərinin aparılması üçün vacib mühəndis-geoloji işlər aparılmış, quyular qazılmış, quyularda 

satik zondlama işləri yerinə yetirilmiş, geofizik və geoloji texnoloji tədqiqatların aparılması üçün 

zəruri avadanlıqlar alınmışdır. Eyni zamanda araşdırmalar göstərir ki, bu məqsədlə Neft Daşları, 

Darvin Bankası, Qala-Köhnə Qala yatağında, Palçıq-Pilpiləsi yatağında,  8 mart yatağında neft-qaz 

hasilatının stabilləşdirilməsi, yəni quyuların qazılması, neft-qaz emalı və səmərəli nəqli məqsədi ilə 

tikinti-təmir, qazma geoloji-axtarış işlərinin aparılması, yeni avadanlıqların alınması və istismara 

verilməsi istiqamətində tədbirlərin həyata keçirilməsi davam etdirilmişdir.  

Yanacaq-enerji kompleksinin inkişafı istiqamətində həyata keçirilən tədbirləri ölkə 

prezidenti yüksək qiymətləndirmişdir. Ölkə prezidenti İlham Əliyev qeyd etmişdir ki: “Bu gün 

SOKAR dünyanın aparıcı şirkətləri arasındadır və xarici şirkətlərlə əməkdaşlıq bizə də bu yeni, 

müasir təcrübəni gətirdi. Bu gün artıq Azərbaycan şirkətləri başqa ölkələrə böyük həcmdə 

investisiya qoyurlar.” 

Ölkə iqtisadiyyatının dinamik inkişafının təmin edilməsində yanacaq-enerji kompleksinin 

yenidən qurulması və inkişafına yönəldilmiş dövlət proqramları və layihələrinin, eyni zamanda 

beynəlxalq maliyyə qurumları və şirkətləri ilə birgə həyata keçirilməsi istiqamətində ARDNŞ-in 

apardığı çoxşaxəli işlər  qeyri - neft  sektorunda  yeni  innovasiya  texnologiyalarının  tətbiq 

edilməsində mühüm əhəmiyyətə malik olmuşdur. Son illərdə, yəni 2004-2008, 2009-2013 və 2014-

2018-ci illəri əhatə edən Regionların Sosial-iqtisadi inkişafı üzrə dövlət proqramlarında innovasiya 

texnologiyaları üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsində neft-qaz sənayesinin inkişafı nəticəsində daxil 

olan gəlirlərin məqsədə müvafiq yönəldilməsi qeyri-neft sektorunun inkişafını təmin etmiş və hal-

hazırda bu işlər davam etdirilir. [4] 

Qeyd etmək lazımdır ki, ölkədə yanacaq-enerji kompleksinin inkişafı üzrə “Azərbaycan 

Respublikasının yanacaq-enerji kompleksinin inkişafı üzrə (2005-2015-ci illər) Dövlət Proqramı” 

nda başqa bir sıra sahə dövlət proqramları qəbul edilmiş və proqramlarda qeyri-neft sektorunun 

infrastrukturunun inkişaf etdirilməsinə istiqamətləndirilmiş tədbirlər neft-qaz sənayesində 

inkişafından yaranan gəlirlər hesabına icra müddətinə müvafiq həyata keçirilir. Qeyd olunan 

proqramlarda neft-qaz və qeyri neft sektoru üzrə tədbirlərin səmərəli yerinə yetirilməsi üçün bu 

tədbirlər qarşılıqlı əlaqələndirilməli, bu isə eyni mahiyyət kəsb edən tədbirlərin müxtəlif 

proqramlarda nəzərə alınmamasını təmin edər. Yəni dövlət proqramlarında nəzərdə tutulan tədbirlər 

isə bütün hallarda zəruri səviyyədə əsaslandırılmalı, proqramlar səmərəli əlaqələndirilməli və 

proqramların tam həcmdə yerinə yetirilməsi ilə bağlı problemlərin həll edilməsi üçün aşağıdakıların 

həyata keçirilməsi təklif olunur: 

- Proqram - məqsədli  idarəetmənin  bütünlükdə  ölkə iqtisadiyyatının ardıcıl inkişaf xəttinin 
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reallaşdırılması, sosial-iqtisadi problemlərin həllində rolunun yüksəldilməsini təmin etmək; 

- Müxtəlif sahələr və istiqamətlər üzrə hazırlanan proqramlar arasında effektli 

koordinasiyanı həyata keçirmək; 

- Uzunmüddətli, orta müddətli və qısamüddətli proqramların səmərəli əlaqələndirilməsi 

məqsədilə məqsədli dövlət proqramları sisteminin mərkəzi vasitəsinə çevrilməsi 

məqsədəmüvafiqdir. 

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində çox sayda və həm də müxtəlif istiqamətlər üzrə proqramların 

mövcudluğu və bu proqramda digər sahələr ilə ynaşı neft-qaz müəssisələri üzrə tədbirlərin olduğunu  

nəzərə alaraq bu tədbirlərin  qarşılıqlı surətdə əlaqələndirilməsinin neft və neft məhsullarına çəkilən 

xərclərin optimallaşdırımasında  onların əlaqələndirilmiş sisteminin yaxşılaşdırılması və bu 

məsələlərin həll edilməsi hal-hazırda zəruri problemlərdən olub, xüsusi əhəmiyyətə malik olduğunu 

nəzərə alaraq mütəmadi həlli təmin edilməlidir.  
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Основные направления инвестиционных вложений в нефтегазовый комплекс 

Азербайджана 

Резюме 

 В статье исследованы инвестиционные вложения, связанные с внедрением 

инновационных технологий и развитием топливно-энергетического комплекса. 

Проанализирована структура капитальных вложений за 2011-2017-ый года. Показано, что 

по сравнению с 2013-ым годом в 2015-ом году плановый показатель по капитальному 

строительству составил 3,6%, а фактический показатель был ниже на 25,2%. В 

результате исследования проведённого в этом направлении наблюдается динамика роста 

данного показателя. В тоже время исследована динамика капитальных вложений по 

производственным предприятиям SOKAR за 2011-2017-ый года. Также приведён анализ 

динамики и составлена структура капитальных вложений по данным производственным 

предприятиям SOKAR за 2011-ый, 2015-ый, 2016-ый и 2017-ый года. В статье особо 

отмечена обоснованность взаимосвязи Государственных Программ, Плана мероприятий,  

«Комплексного Плана по перспективному развитию отрасли до 2015-го года» и 

мероприятий, предусмотренных Концепцией стратегического развития отрасли. 

 Ключевые слова: инвестиции, топливно-энергетический комплекс, динамика, 

капитальное строительство, анализ 



74 

Tikintinin iqtisadiyyatı və menecment         Construction economycs and menecment 

2019-cu il, № 3(8) - səh.69-75         2019, № 3(8), pp.69-75 

M.A.Məmmədov, M.M.Bədəlov,         M.A Mammadov, M.M Badalov, 

T.Ə.Tağıyeva                T.A.Taghiyeva 

 

M.A. Mammadov 

doctor of Economics, Professor   

           Azerbaijan Architecture and Construction University 

M.M. Badalov 

SOCAR, trust "Oil-gas construction" 

T.A. Taghiyeva 

                                                         doctoral student, Azerbaijan State Oil and Industry University 

 

The main directions of investment in the oil and gas complex of Azerbaijan 

Abstract 

The article investigates investment related to the introduction of innovative technologies and 

the development of the fuel and energy complex. The structure of capital investments for the 2011-

2017th year has been analyzed. It has been shown that, compared with 2013, in 2015, the planned 

indicator for capital construction amounted to 3.6%, and the actual indicator was lower by 25.2%. 

As a result of research conducted in this direction, the growth dynamics of this indicator is 

observed. At the same time, the dynamics of capital investments in SOCAR manufacturing 

enterprises for the 2011-2017th year has been investigated. The analysis of dynamics is also given 

and the structure of capital investments for these SOCAR manufacturing enterprises for the 2011th, 

2015th, 2016th and 2017th years is compiled. The article emphasizes the validity of the relationship 

between the State Programs, the Action Plan, the “Comprehensive Plan for the Long-Term 

Development of the Industry until 2015” and the events provided by the Concept for the Strategic 

Development of the Industry. 

Keywords: investments, fuel and energy complex, dynamics, capital construction, analysis 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ АЗЕРБАЙДЖАНА 

 

Резюме 

Обеспечение инновационного развития промышленных предприятий рассматрива-

ется как приоритетное направление развития промышленного сектора. Отмечается, что 

для стимулирования инновационной деятельности необходимо совершенствование таких 

рычагов экономической политики как кредитование, налоговые льготы, таможенное 

регулирование и др. В нынешних условиях в первую очередь должны быть использованы 

направления инновационного развития, которые позволяют использовать существующие 

ресурсы и инновационный потенциал промышленности. 

По мнению авторов для эффективности инновационного развития промышленных 

предприятий также важно поднять профессиональную подготовленность инновационных 

менеджеров с учётом обеспечения инфраструктуры инновационного развития и 

подготовки специалистов в области инновационного менеджмента. 

В статье авторами для объективного рассмотрения потенциала инновационного 

развития промышленных предприятий предложены показатели оценки уровня инновацион-

ного развития промышленных предприятий Азербайджана, которые на практике могут 

рассмотреть реальные возможности отдельных промышленных предприятий относи-

тельно адекватности инновационного развития требованиям рыночной экономики. 

Анализ и оценка организационно-экономических механизмов инновационной актив-

ности и уровня инновационного развития промышленных предприятий Азербайджана пока-

зывают, что актуальным остаётся формирование стратегических аспектов совершенст-

вования существующих экономических механизмов инновационного развития промышленных 

предприятий. 

Ключевые слова: инновации, организационно-экономический механизм инноваций, 

инновационная система, показатели уровня инновационного развития промышленных 

предприятий 

 

Введение 

Инновационное развитие промышленных предприятий обуславливает более опти-

мальную и продуктивную инновационную стратегию предприятия, эффективно применяе-

мых механизмов и практичных инструментов. 

Инновационное развитие промышленных предприятий положительно сказывается на 

диверсификации, повышении объёма формирования добавочной стоимости, увеличении 

прибыльности и рентабельности в деятельности предприятий, обеспечении стабильности и 

конкурентоспособности на существующих рынках.  

Однако инновационное развитие экономики Азербайджана находится на начальной 

стадии, в стране пока не создана национальная инновационная система, функционируют 

лишь отдельные элементы и компоненты инновационного развития. Поэтому  сегодня 

необходимо   проводить  серьезные   реформы   в   области   инновационного   развития  про- 
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мышленных предприятий. Вышеприведённые факторы обуславливают объективный анализ 

и оценку инновационной активности в повышении конкурентоспособности и определении 

более продуктивных механизмов, приоритетных направлений совершенствования 

организационно-экономических механизмов инновационного развития промышленных 

предприятий. 

Инновационное развитие промышленных предприятий 

После приобретения независимости Азербайджану необходимо было решить 

стратегические задачи по формированию и развитию экономики страны уже в условиях 

рыночных отношений. Поэтому было важно осуществление серьезных и действенных 

мероприятий по обновлению и модернизации действующих промышленных предприятий. 

Однако отметим, что несколько сфер промышленности страны и десятки крупных 

предприятий, которые при бывшем СССР имели крепкие кооперационные связи с другими 

республиками, после распада СССР долго не продержались - многие из них закрылись либо 

функционировали при низком использовании производственных мощностей. Далее в связи с 

реализацией нефтяной стратегии и подписанием «Контракта века» (20 сентября 1994 года) в 

Азербайджане, наряду с добывающей отраслью, появились возможности развития других 

секторов экономики страны, в том числе, промышленности. Основной упор и ставка были 

сделаны на традиционно развитые промышленные сферы в республике - химия и 

нефтехимия, металлургия, текстильная и пищевая промышленности, электроэнергетика и 

пр., были осуществлены основные экономические и институциональные реформы. Однако 

для полноценного развития экономики страны и ее отраслей, прежде всего, ее ресурсного 

потенциала, не была организована соответствующая система инновационного развития. 

Наряду с другими причинами, экономика страны стала более зависимой от нефтяного 

сектора. Группа выдающихся экономистов-исследователей во главе с академиком 

А.А.Надировым пришли к выводу, что в Азербайджане имеются достаточные природные 

ресурсы для развития ненефтяной промышленности, которые могут стать базой для создания 

сотен предприятий и хозяйственных объектов с применением новейших технологий исходя 

из мирового опыта. Но для этого необходимо было более активное привлечение 

существующих ресурсов на развитие ненефтяного сектора промышленности Азербайджана в 

контексте того, что благоприятные инвестиционно-инновационные условия для привлечения 

инвестиций были уже созданы [1, с.26].   

Следует отметить, что в стране отсутствуют эффективные подходы к интенсификации 

инновационной среды, вследствие того, что организационная структура инновационной 

системы страны долгие годы не была сформирована в целом и в подразделениях 

Национальной Академии Наук Азербайджана, в частности.  Отметим, что в составе данной 

академии определенный период функционировал инновационный центр, впоследствии он 

был ликвидирован, а взамен него не было ничего предложено. Отметим так же, что совсем 

недавно была создана центральная структура по управлению инновациями с целью 

наверстания упущенных возможностей по ускорению инновационного развития экономики 

страны, в том числе, промышленных предприятий Азербайджана. Кроме того, все это время 

в стране не было специалистов по инновациям и вследствие этого, в том числе, не было 

возможностей реализовать стратегии применения новых инноваций и высоких технологий в 

сферу промышленности страны. Одним из приоритетных направлений развития 

промышленного сектора страны является обеспечение инновационного развития 

промышленных предприятий [2]. Кроме того, необходимо усилить модернизацию и 

реконструкцию отстающих реальных  секторов экономики. Тем самым увеличить роль 

ненефтяного дохода с применением ключевых инновационных функций, создать 

регулирующую среду для инноваций и оптимизировать  внедрение  научных  и  инновацион- 



77 

Tikintinin iqtisadiyyatı və menecment         Construction economycs and menecment 

2019-cu il, № 3(8) - səh.76-83         2019, № 3(8), pp.76-83 

А.В.Гаджиев, Ф.П.Рахмани         A.V.Hajiyev, F.P.Rahmani 

 

ных приоритетов, усилить поддержку новых высокотехнологичных отраслей реального 

сектора экономики страны целом [3, с.79]. Для развития реального сектора промышленности 

и его инноватизации необходимо повышение уровня высокотехнологического уклада при 

условии развития системы образования и науки, которые могли бы способствовать 

инновационному прорыву страны. Однако, как известно, для промышленности страны 

имеются достаточные барьеры, мешающие интенсификации развития инновационной 

деятельности. По мнению Л.Ф.Махмудовой, в Азербайджане в группу факторов, 

препятствующих развитию инновационной деятельности на промышленных предприятиях 

входят:  

1) недостаточность финансовых средств предприятия;  

2) недостаточность государственной финансовой поддержки;  

3) высокая стоимость новшеств и инновационной продукции;  

4) низкая востребованность новых продуктов и их высокая себестоимость;  

5) высокий экономический риск;  

6) низкий инновационный потенциал предприятий;  

7) низкий уровень развития инновационной инфраструктуры в промышленных 

предприятиях;  

8) нехватка высококвалифицированных специалистов;  

9) недостаточная информация о новейших технологиях;  

10) слабая законодательная база и отсутствие закона об инновационной деятельности; 

11) неразвитость рынка технологий [4, с.91].  

Именно по этим причинам и факторам, замедляющим инновационное развитие 

промышленных предприятий в стране, инновационная активность находится на низком 

уровне - как было отмечено ранее, в Азербайджане всего 5 % промышленных предприятий 

имеют инновационную ориентированность и выпускают инновационную продукцию [5]. Тем 

более, что вопросы расширения инновационной деятельности и инновационного развития 

промышленных предприятий уже приобрели стратегический характер. Исследователи 

Э.Г.Мамедова и А.И.Миргейдарова справедливо подчеркивают, что инновационная 

деятельность всегда нуждается в дополнительном стимулировании, одних правил, 

обеспеченных рынком, рыночными отношениями далеко недостаточно для обеспечения 

должного инновационного развития. Дополнительное стимулирование инновационной 

деятельности обычно осуществляется государством посредством таких рычагов 

экономической политики, как кредитование, налоговые льготы, таможенное регулирование и 

другие. Очевидно, что в нынешних условиях, в первую очередь, должны быть использованы 

те направления инновационного развития, которые позволяют существующим ресурсам и 

инновационному потенциалу развиваться [6, с.28]. 

Профессор А.Ш.Шакаралиев и Г.А.Шакаралиев для успешной реализации выше-

приведенных задач считают целесообразными активизацию привлечения иностранных 

инвестиций в ненефтяную сферу промышленности, уменьшение доли нефтеперераба-

тывающей отрасли в национальной экономике, углубление структурных изменений в 

экономике и ускорение создания и применения инноваций в промышленных предприятиях 

страны [7, s.477]. По мнению Э.Мамедзаде, для формирования инновационной экономики в 

Азербайджане,  наряду  с  проведением  фундаментальных  научных  исследований  и 

прикладных разработок, необходимо стимулирование создания новых инноваций, обеспече-

ние  правовой  базы,  развитие  прогрессивного технологического  уклада  и эффективное 

использование государственной поддержки и государственного регулирования инновацион-

ной деятельности предприятия [8]. Думаем, что автор в своих высказываниях    совершенно     

справедливо     подчеркивает     существующие      проблемы, мешающие  интенсификации 
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инновационного развития промышленных предприятий в современных условиях. Процессы 

формирования и развития национальной инновационной системы должны довестись до 

логического завершения.  Исследователи А.Г.Тагиев и И.Б.Амиров, изучая особенности и 

проблемы путей повышения инновационной активности на предприятиях Азербайджана 

пришли к мнению, что для эффективности инновационного развития промышленных 

предприятий важно поднять профессиональную подготовленность инновационных 

менеджеров с учётом обеспечения инфраструктуры инновационного развития и подготовки 

специалистов в области инновационного менеджмента [9, с.104]. 

Показатели оценки уровня инновационного развития промышленных предприятий 

Азербайджана. 

Для объективного рассмотрения потенциала инновационного развития промышленных 

предприятий нами подготовлены показатели оценки уровня инновационного развития 

промышленных предприятий Азербайджана, которые на практике могут рассмотреть 

реальные возможности отдельных промышленных предприятий относительно адекватности 

инновационного развития требованиям рыночной экономики (табл. 1).  

Таблица 1 

Показатели оценки уровня инновационного развития промышленных 

предприятий Азербайджана 

п/н Показатели оценки уровня инновационного развития Баллы оценивания 

(удовлетворительно 

- 6; хорошо - 8 и 

отлично - 10 баллов) 

01 Наличие инновационной стратегии  - 

02 Наличие инновационной инфраструктуры и материально-

технической базы 

- 

03 Уровень сырьевой обеспеченности инновационной 

деятельности 

- 

04 Уровень организации НИОКР  - 

05 Уровень профессиональных навыков инновационного 

менеджмента 

- 

06 Финансовая обеспеченность освоения и реализации новых 

инноваций 

- 

07 Обоснованность разработки и реализации новых 

инноваций 

- 

08 Уровень государственной поддержки инновационной 

деятельности 

- 

09 Уровень инновационно-инвестиционной среды - 

10 Уровень интеграции с научно-исследовательскими 

организациями и ВУЗ-ами 

- 

 Общий балл - 

 

Считаем, что согласно табл. 1 можно оценить уровень инновационного развития 

промышленного предприятия Азербайджана и для этого мы обобщили итоги оценки по 

вышеприведенным показателям: 

1) 81-100 баллов – в этом случае имеется необходимость совершенствования уровня 

инновационного развития предприятия с учетом современных требований к инновациям и 

технологиям  –  в конкурентной среде необходимо разработать новые механизмы и элементы  
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преимущества для укрепления своих позиций на рынке инноваций и технологий, освоить 

новые инновации и обеспечить их эффективное применение. 

2) 61-80 баллов – в этом случае уровень инновационного развития промышленного 

предприятия не полностью отвечает требованиям рынка, предприятие отстает от своих 

конкурентов и необходимо серьезное совершенствование существующих механизмов на нем 

– нужно расширить научно-исследовательскую деятельность по освоению высоких 

технологий и новых инноваций, выйти на рынок с новыми конкурентоспособными 

инновационными продуктами. 

3) менее 60-ти баллов – в этом случае уровень инновационного развития вообще не 

отвечает требованиям рынка инноваций и технологий и предприятие находится ниже 

среднего уровня инновационного развития, ему требуется формирование новой 

инновационной стратегии и новых механизмов в этой сфере – требуется построение более 

продуктивной и эффективной системы инновационного развития предприятия, усиление 

инновационной инфраструктуры, изменение и повышение рациональности научно-

исследовательской деятельности по разработке, освоению и внедрению новых инноваций и 

существенное поднятие профессионального уровня инновационного менеджмента 

предприятия. 

На основе таблицы 1 хотели бы оценить уровень инновационного развития одного из 

крупных нефтехимических предприятий страны – Сумгайытского завода «Этилен-

Полиэтилен», который отражён в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Показатели оценки уровня инновационного развития Сумгайытского 

завода «Этилен-Полиэтилен» 

п/н Показатели оценки уровня инновационного развития Баллы оценивания 

(удовлетворительно 

- 6; хорошо - 8 и 

отлично - 10 

баллов). 

01 Наличие инновационной стратегии  3 

02 Наличие инновационной инфраструктуры и материально-

технической базы 

5 

03 Уровень сырьевой обеспеченности инновационной 

деятельности 

6 

04 Уровень организации НИОКР  5 

05 Уровень профессиональных навыков инновационного 

менеджмента 

5 

06 Финансовая обеспеченность освоения и реализации новых 

инноваций 

8 

07 Обоснованность разработки и реализации новых инноваций 8 

08 Уровень государственной поддержки инновационной 

деятельности 

6 

09 Уровень инновационно-инвестиционной среды 6 

10 Уровень интеграции с научно-исследовательскими 

организациями и ВУЗами 

6 

 Общий балл 58 
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Исходя из методики оценки уровня инновационного развития промышленного 

предприятия, которые даны в табл. 1, и фактической оценки уровня в табл. 2 , можно 

отметить, что уровень инновационного развития Сумгайытского завода «Этилен-

Полиэтилен» не отвечает нынешним вызовам рынка инноваций и технологий, так как 

находится ниже среднего уровня инновационного развития – заводу необходимо 

сформировать более обоснованную инновационную стратегию и создать более действенные 

механизмы интенсификации инновационного развития в ближайшей перспективе. Тем более, 

что Сумгайытский завод «Этилен-Полиэтилен» находится в подчинении SOCAR-а, который 

имеет реальные ресурсы и, в том числе, финансовые. Кроме того, имеются реальные основы 

развития инновационной деятельности этого завода - в Азербайджане уже действует 

Агентство инноваций, которое создано по Распоряжению Президента Азербайджанской 

Республики от 6 ноября 2018 года [10]. Далее были осуществлены последовательные 

мероприятия по обеспечению деятельности Агентства инноваций, утвержден устав и 

структура Агентства, а в качестве первоначального уставного фонда выделено 500 тысяч 

манатов из государственного бюджета [11]. Главная цель и стратегическое направление 

деятельности Агентства инноваций связаны с обеспечением поддержки и действенной 

помощи субъектами предпринимательства по освоению и реализации современных 

технологий, трансферу технологий, реализации инновационно-ориентированных проектов, в 

том числе, стартапов, поддержке научно-исследовательских инновационно-ориентированных 

работ,  предоставлению инновационных грантов, льготных кредитов и других форм 

финансирования инновационной деятельности, расширению инновационного развития в 

стране, а так же по международному сотрудничеству в сфере инноваций и технологий. 

Отметим так же, что уже формируется национальная концепция и более подходящие 

приоритеты инновационного развития в стране. Так, в рамках фестиваля инноваций, 3 июня 

2019 года в Баку состоялся форум «Made in Azerbaijan: Инновации и Технологии», 

организованный при поддержке и по инициативе Государственного фонда развития 

информационных технологий при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий. В 

мероприятии отмечено, что в Азербайджане идет интенсивная работа по формированию 

инновационной инфраструктуры, созданы парки высоких технологий и промышленные 

парки, в которых действуют льготы для резидентов, функционирует инновационный фонд, 

выдающий гранты, льготные кредиты, таким образом, набирает оборот формирование 

национального класса инновационного предпринимательства. Например, в городе 

Мингячевире – в парке высоких технологий - со стороны Компании HTech Invest – резидента 

парка - производятся компьютеры Acer и функционирует несколько стартапов. Только в 2019 

году стартапам выданы льготные кредиты - 117 грантов 16 субъектам инновационного 

предпринимательства [12].  

Анализ и оценка организационно-экономических механизмов, инновационной 

активности и уровня инновационного развития промышленных предприятий Азербайджана 

показывают, что актуальным остаётся формирование стратегических аспектов 

совершенствования существующих экономических механизмов инновационного развития 

промышленных предприятий, усиление законодательной базы инновационного развития, а 

также обеспечение разработки и применения инновационной стратегии и, тем самым, 

создание более благоприятных условий для интенсификации инновационного развития в 

промышленных предприятиях страны в ближайшей перспективе. 

 

Заключение 

Уровень инновационного развития промышленных предприятий Азербайджана 

относительно  низкий  и  требуются  более  действенные,  последовательные  и  эффективные  
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организационно-экономические механизмы инновационного развития промышленных 

предприятий в ближайшей перспективе и на долгосрочный период и для этого необходимо 

учесть ряд важных факторов, решить существующие проблемы, мешающие интенсификации 

инновационного развития промышленных предприятий и повышению эффективности их 

организационно-экономических механизмов: 

Необходимо поднять уровень конкурентоспособности инновационных технологий, 

оборудования и основных фондов промышленных предприятий страны с активизацией 

трансфера инновационных технологий и привлечением иностранных инвестиций. 

Нужно совершенствовать существующие и применить новые механизмы 

государственной поддержки в сфере стимулирования инновационного развития 

промышленных предприятий, особенно, в сфере обеспечения финансовыми ресурсами 

освоение и реализацию новых инноваций, разработку и применение высоких технологий в 

промышленном секторе и его предприятиях.  

Следует обеспечить более привлекательную инновационную среду и систему 

формирования, развития и ускорения инновационного развития, создать условия для 

проявления интеллекта и таланта персонала предприятия, увеличения объема 

экспортоориентированной и наукоёмкой продукции. 

Необходимо усиление экономических, правовых, организационных и институцио-

нальных механизмов ускорения инновационного развития промышленных предприятий с 

целью обеспечения реализации главных целей стратегических дорожных карт, углубления 

инновационного развития в стране, обеспечения активизации рынков инноваций и 

технологий, и выхода инновационных промышленных предприятий страны на международ-

ную арену. 
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Azərbaycanın sənaye müəssisələrinin innovativ inkişafının səviyyəsinin qiymətləndirilməsi 

Xülasə 

Məqalədə sənaye müəssisələrinin innovativ inkişafının təmin edilməsi sənaye sektorunun 

inkişafının prioritet istiqaməti kimi baxılır.  

Qeyd edilir ki, innovativ fəaliyyətinin  stimullaşdırılması məqsədi ilə iqtisadi siyasətinin 

kreditləşdirmə, vergi güzəştləri, gömrük tənzimlənməsi və s.  vasitələrinin təkmilləşdirilməsi 

zəruridir. İndiki şəraitdə ilk növbədə mövcud resursları və sənayenin innovativ potensialının 

istifadə etməsinə imkan yaradan innovativ inkişafının istiqamətləri istifadə olunmalıdır.  

Müəlliflərin fikrincə sənaye müəssisələrinin innovativ inkişafının effektivliyi məqsədi 

ilə innovativ inkişafın infrastrukturunun təmin edilməsi və innovativ menecment sahəsində 

mütəxəssislərin hazırlanması nəzərə alınmaqla innovativ menecerlərinin peşəkar hazırlığının 

yüksəldilməsi zəruridir.   

  Azərbaycanın sənaye müəssisələrinin innovativ inkişafı potensialının obyektiv baxılması 

məqsədi ilə məqalədə müəlliflər tərəfindən ayrı-ayrı sənaye müəssisələrinin real imkanlarının 

innovativ inkişafın bazar iqtisadiyyatının tələblərinə dair adekvatlığına təcrübədə izləyə bilən 

sənaye müəssisələrinin innovativ inkişafının  səviyyəsinin qiymətləndirməsi   göstəriciləri təqdim 

olunub.  

Açar sözlər: innovasiyalar, innovasiyaların təşkilati-iqtisadi mexanizmi, innovativ sistem, 

sənaye müəssisələrinin innovativ inkişafının səviyyəsinin göstəriciləri 
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Assessment of the level of innovative development of industrial enterprises of Azerbaijan  

Abstract 

The provision of the innovative development of industrial enterprises is emphasised as a 

priority for the development of the industrial sector. It is noted that in order to stimulate 

innovation, it is necessary to improve such factors of economic policy as lending, tax incentives, 

customs regulation, etc.In the current conditions, first of all, the directions of innovative 

development, which allow existing resources and the innovative potential of industry, should be 

used. 

According to the authors, for the effectiveness of the innovative development of industrial 

enterprises, it is also important to increase the professional readiness of innovative managers, 

taking into account the infrastructure of innovative development and the training of specialists in 

the field of innovative management. In the article, for an objective consideration of the potential 

for innovative development of industrial enterprises, the authors propose indicators for assessing 

the level of innovative development of industrial enterprises in Azerbaijan, which in practice can 

consider the real possibilities of individual industrial enterprises regarding the adequacy of 

innovative development towards the requirements of a market economy. 

  Keywords: innovation, organizational and economic mechanism of innovation, innovation 

system, indicators of the level of innovative development of industrial enterprises 
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AZƏRBAYCANDA İQTİSADİYYATIN MODERNLƏŞDİRİLMƏSİ KONTEKSTİNDƏ 

İNVESTİSİYA FƏALİYYƏTİNİN HÜQUQİ TƏNZİMLƏNMƏSİNİN İNKİŞAFI VƏ 

TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ STRATEGİYASI 

 

Xülasə 

          Məqalədə ölkəmizdəki investisiya mühitinin inkişafı, onun hüquqi çərçivəsi, iqtisadi inkişaf 

səviyyəsinin yüksəldilməsi üsulları, dövlət orqanlarının əlverişli investisiya mühitinə təsiri kimi  

məsələlər şərh olunur. Məqalənin aktuallığı faktiki olaraq investisiya fəaliyyətinin həyata 

keçirilməsi əsas konsepsiyaları, investisiyaların hüquqi münasibətlərinin strukturu, bu müna-

sibətlərin obyektləri və subyektlərini müəyyənləşdirməyi, habelə müvafiq və aydın qanunvericiliyin 

hazırlanmasını nəzərdə tutmadan təsəvvür etmək mümkün deyildir. İşin əsas məqsədi investisiya 

mühitinin dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya baxımından iqtisadi inkişaf səviyyəsinə təsiri və onun 

modernləşdirilməsinə zəmin yaratmağı nəzərdə tutur. 

          Məqalədə iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi, xüsusilə, iqtisadiyyatın strukturunun dövlət 

sənayesi ilə müqayisədə hasilatlı özəl bizneslə müqayisədə daha sürətli inkişafı və az əlavə dəyərli 

sektorların yaranmasına imkan verən yüksək əlavə dəyərli sektorlara keçid olması ilə bağlıdır. 

Tədqiqat vəzifəsi olaraq nəzəri cəhətdən investisiya mühitini, onun hüquqi bazasını və bütövlükdə 

Azərbaycan iqtisadiyyatını nəzərdən keçirmək, inkişaf etmiş bir ölkə ilə müqayisəli təhlillər 

aparmaq və onun təkmilləşdirilməsi üçün praktik təkliflər hazırlamaq cəhdləri qoyulmuşdur. 

           Həmçinin, yerli və xarici investorların hazırda qarşılaşdıqları problemləri, iqtisadiyyata 

maliyyə resurslarını investisiya etmək istəyən, işgüzar mühitin inkişafı üçün mövcud olan 

məhdudiyyətləri təsvir edir və bunları həll etmək üçün metodikanı təklif edir. Bundan əlavə, "xarici 

birbaşa investisiyalar", "daxili fondlar" konsepsiyasının nəzəri xüsusiyyətləri araşdırılmışdır. 

"İnvestisiya hüququ", "Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər", "Beynəlmiləlləşdirmə" kimi fənlərin 

kəsişməsində yazılmış işlərin disiplinlərarası bir xarakteri vardır ki, bu da onların fərdi şəkildə 

öyrənilməsi, həm də onların qarşılıqlı təsir prosesini, həmçinin onların qarşılıqlı əlaqəsinin necə 

təsirini nəzərdə tutur. Ümumiyyətlə, məqalədə bu fənlər arasındakı qarşılıqlı təsirlərin yekun 

nəticəsi, həm də bu məcmuənin iqtisadi sistemə təsiri baxımından təsiri əks etdirilir. 

Açar sözlər: investisiya mühiti, hüquqi çərçivə, milli iqtisadiyyat, şaxələndirmə 

 

 

         Son 10 ildə Azərbaycan iqtisadi artım baxımından dünya liderlərindəndir. Müvəffəqiyyətli bir 

neft strategiyasına əsasən, infrastruktur təkmilləşdirilmişdir. Bunun nümunəsi qeyri-neft 

ehtiyatlarının inkişafıdır. Əhalinin sosial təminatı yaxşılaşdırılmış, Dövlət aktivlərində və strateji 

valyuta ehtiyatlarında əhəmiyyətli bir artım müşahidə olunur. Neft qiymətlərinin qlobal azalması 

Azərbaycanın iqtisadiyyatına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərmişdir. 2014-cü ildən etibarən 

istehsal olunan malların, institusional və fundamental dəyişikliklərin, ödəmə balansının və qeyri-

neft büdcəsinin kəsirinin, maliyyə və bank sektorunda baş verən hadisələr, neft qiymətlərinin kəskin 

azalması ilə əlaqədar olaraq, Azərbaycan makroiqtisadi inkişafın yeni bir paradiqmasını seçir. 

mailto:i_hasanov_65@mail.ru
mailto:kmyrz@mail.ru
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          Azərbaycan iqtisadiyyatının 11 sektorunun milli iqtisadi görünüşünü və strateji yol 

xəritələrini əhatə edən strateji metodlarının xəritəsi 12 sənəddən ibarətdir və Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 6 dekabr 2016-cı il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Orta müddətli və 

uzunmüddətli iqtisadiyyat fərdi qısamüddətli prioritetlərə yönəlib qoyulacaq, strateji yol xəritəsi 

iqtisadiyyatın inkişafına kömək edən bütün sahələri, o cümlədən, özəl sektorun yerli və beynəlxalq 

nümayəndələri ilə ünsiyyət və əməkdaşlığı inkişaf etdirəcəkdir. Dövlət tərəfindən ayrılan 

sərmayələr sürətləndirici işləyəcək və öz növbəsində özəl sektor iqtisadi rifahın hərəkətverici 

qüvvəsi olacaqdır. 

İnvestisiyalar həm istehsalat, həm də qeyri-istehsal xarakterli əsaslı aktivlərin geniş 

yayılmasına imkan verir. Azərbaycan 300 milyondan çox - İran, Türkiyə və Rusiya əhalisi olan üç 

böyük iqtisadiyyata malikdir və ÜDM 3 trilyon dollar təşkil edir. Belə bir geosiyasi məkan 

Azərbaycanın meqavat layihələrini həyata keçirmək üçün gözəl imkan yaradır və bu, öz 

növbəsində, transmilli şirkətlərin respublikamıza gəlişini təmin edir. 

         Hal-hazırda, yeni vaxtın ən mühüm strateji vəzifələrindən biri, "səmərəliliyin yığılması" 

əsasında "məhsuldarlıq (məhsuldarlıq)" əsasında bir böyümə paradiqmasına əsaslanan modeldən 

keçişi təmin etmək üçün nəzərdə tutulmalıdır. 

John M. Keynes və Irving Fisher, gələcək gəlirlərin indiki dəyərinin sermayənin fürsət xərcinə 

bərabər gəlməsinə qədər investisiyaların edildiyini iddia etdi. Bundan əlavə, bu bölmədə 

makroiqtisadi investisiyanın üç əsas nəzəriyyəsini əks etdirən aşağıdakı məsələlər barədə 

məlumatlar verilmişdir. Quruluşlar: 1. İnvestisiyaların sürətləndirilməsi nəzəriyyəsi 2. Daxili 

investisiya fondlarının nəzəriyyəsi 3. İnvestisiyaların neoklassik nəzəriyyəsi (Easterly və Fischer, 

1993). 

                        Beləliklə, X = Kt / Yt, 

Burada x, Yt dövründə iqtisadiyyatın əsas kapitalı olan Kt nisbəti, o cümlədən əhəng dövründə 

əmələ gəlir. Əlaqələr də yaza bilər: 

                            Kt = xYt (i) 

X sabit olduqda, əvvəlki dövrdə eyni münasibət saxlanmışdır; Buna görə 

                         Kt-1 = xYt-1 (ii) 

Denklemden (ii) bərabərliyi (i) çıxartmaq 

                       Kt -Kt-1 = xYt - xYt-1 = x (Yt-Yt-1) (iii) 

          Xalis investisiyalar t-1 dövründə kapital stoku ilə kapital stoku arasındakı fərqə bərabər 

olduğundan, xalis investisiya x-l-dən 1-dək dövrə qədər olan dövrdə istehsal dəyişikliyinə 

çarpdırılır. 

Tərif olaraq, xalis investisiyalar ümumi investisiya məbləğindən sərmayə istifadəsi 

icazələrinə və ya amortizasiyaya bərabərdir. Bu dövrdə ümumi investisiya qoyuluşu t və Dt zaman 

dövründə amortizasiyanı əks etdirirsə, o zaman T-Dt və It-Dt = x (Yt-Yt-1) = x ΔY olan zamanlarda 

xalis investisiya. 

Nəticədə, xalis investisiya x-sürətləndirici katsayiliyə bərabərdir. X xeyli sabit olduğuna 

görə investisiyalar çıxış dəyişikliyinin bir funksiyasıdır. İstehsal artdıqca, xalis investisiya 

müsbətdir. 

Qeyd edək ki, hasilat artımı, artım və (net) investisiyanın artması ilə (net) investisiyanın 

istehsal dəyişiklikləri ilə müsbət əlaqəsi olduğunu qeyd etmək lazımdır. 

Bu xam şəklində investisiyanın sürətləndirilməsi nəzəriyyəsi bir sıra tənqidlərə açıqdır. 

          • Birincisi, teoriya açıq, lakin ümumi investisiya deyildir. Bir çox məqsəd üçün, ümumi 

tələbin səviyyəsini müəyyən etməklə, ümumi investisiya əhəmiyyətli bir konseptdir. 

 İkincisi, nəzəriyyə bir dövrdə istənilən və faktiki kapital arasındakı fərqlərin aradan 

qaldırılmasını nəzərdə tutur. İstehsal vasitələrini istehsal edən sənayelər artıq tam həcmdə fəaliyyət 

göstərsələr, bir   müddət  ərzində  uyğunsuzluğu  aradan qaldırmaq mümkün  olmaya  bilər. Əslində, 
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sənayelər tam həcmdə fəaliyyət göstərmirsə belə, uyğunsuzluqları tədricən aradan qaldırmaq daha 

qənaətlidir. 

Daxili fondların investisiyalar nəzəriyyəsinə əsasən, tələb olunan kapital və buna görə də 

investisiyalar mənfəət səviyyəsindən asılıdır. Bir neçə müxtəlif şərhlər təklif edildi. Məsələn Jan 

Tinbergen, mənfəətin gözlənilənlərin dəqiq şəkildə əks etdirdiyini iddia etdi. 

İnvestisiya ehtimal ki, gözlənilən gəlirlərdən asılı olduğundan, investisiyalar mənfəətlə 

müsbət əlaqəlidir. Alternativ olaraq, menecerlərin ölkə daxilindəki investisiyaları maliyyələşdirmək 

üçün əsas üstünlükləri olduğu qəbul edilir. 

          Firmalar müxtəlif mənbələrdən investisiya məqsədləri üçün vəsait ala bilərlər: 

• Dəyişməmiş mənfəət 

• Amortizasiya xərcləri (əsas vəsaitlərin amortizasiyası üçün ayrılan vəsaitlər), 

• Müxtəlif borc növləri, o cümlədən istiqrazların satışı, 

Səhmlərin satışı. 

         Daxili fondlar nəzəriyyəsinə görə, mənfəətin birbaşa artırılmasına yönəldilmiş siyasətlər ən 

təsirli ola bilər. Bu siyasətə korporativ gəlir vergisi dərəcələrinin azaldılması daxildir. Digər 

tərəfdən, artan dövlət satınalmaları və ya fərdi mənfəət vergisi dərəcələrinin azaldılması mənfəətə  

və investisiyalara birbaşa təsir göstərməyəcəkdir. ÜDM-in artımı və ya vergi azaldılmasına cavab 

olaraq istehsal artdıqca, mənfəət artır. Nəticədə, bu investisiyaya dolayı təsir göstərəcəkdir. 

         Neoklasik investisiya nəzəriyyəsinin nəzəri əsasları kapitalın optimal yığılmasının neoklasik 

nəzəriyyəsidir. Teoriya uzun və yüksək riyazi olduğundan, ümumiyyətlə, təsvir etməyə 

çalışmayacağıq. Bunun əvəzinə onun əsas nəticələrini qısaca nəzərdən keçirək. 

Neoklasik nəzəriyyəyə əsasən, lazımi kapital səhmlərin qiyməti ilə müqayisədə kapital 

xidmətlərinin çıxışı və qiyməti ilə müəyyən edilir. Sərmayə xidmətlərinin dəyəri, öz növbəsində, 

istehsal vasitələri, faiz dərəcəsi və biznes gəlirləri üçün vergi rejimi qiymətindən asılıdır. Nəticədə, 

istehsal həcminin dəyişməsi və ya səpələnmiş qiymətlərin qiymətə nisbətlə dəyişməsi istənilən 

sərmayedə və bunun nəticəsi olaraq investisiya qoyuluşuna (Orlova, 2005) dəyişdirilir. 

Müxtəlif investisiya nəzəriyyələrinin siyasi təsirləri fərqlidir. Bu səbəbdən, hansı 

nəzəriyyənin ən yaxşı investisiya davranışını izah etdiyini müəyyən etmək vacibdir. İndi empirik 

məlumatlara müraciət edirik. Sürətləndirici, daxili fondlar və neoklasik investisiya teorilərinin 

etibarlılığı ilə bağlı ciddi mübahisələr mövcuddur. 

          Bir ölkənin investisiya siyasəti ölkənin qanunları və qaydalarının tətbiqinə birbaşa icazə 

verən və ya investisiyaları cəmləşdirən, sərmayələrin ictimai faydasını artıran ölkələrdə bağlıdır. 

Bu, məsələn, sərmayəçilərin şəffaf və ayrı-seçkilisiz müdafiəsi, mülki məsuliyyət və kompensasiya 

haqqında qanunlar və mübahisələrin həlli praktikası siyasətini əhatə edir. Ölkənin investisiya 

siyasətinin keyfiyyəti, kiçik və ya böyük, daxili və ya xarici sərmayəçilərin niyyətlərinə tamamilə 

təsir göstərir. Şəffaflıq, mülkiyyətin qorunması və ayrıseçkiliyə yol verilməməsi investisiya 

siyasətinin əsas müddəalarıdır ki, bu da investorlar üçün keyfiyyətli investisiya mühiti yaratmaq 

üçün səylərdir. Hökumətlər təklif olunan dəyişikliklər haqqında müraciət etmədikdə qanunlar, 

qaydalar və prosedurlar aydın olmur, əlçatan və proqnozlaşdırılmadığı hallarda siyasət qısa 

müddətdə dəyişir. 

ABŞ Dövlət Departamentinin 2015-ci ilin may ayında Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun 

olaraq hazırlanmış investisiya mühiti ilə bağlı hazırladığı bəyanata əsasən, xarici investorlar 

qanunla qadağan edilməyən investisiya fəaliyyəti ilə məşğul ola bilərlər. Fiziki  şəxslərə  kommersi 

ya müəssisələrində maraqların sərbəst yaradılması, əldə edilməsi və istifadəsinə icazə verilir. 

Konstitusiya ilə yanaşı, 2007-ci ildən etibarən qüvvədə olan Xarici investisiyaların 

qorunması   haqqında  Azərbaycan  Respublikasının Qanunu  da əsas hüquqi  sənədlərdən  biri  olan 

Azərbaycan tərəfindən imzalanmış Mülki Məcəllə və beynəlxalq müqavilələrdir. Azərbaycan 

hökuməti 1992-ci ildə "Xarici investisiyaların qorunması haqqında" qanunu təsdiqləyib  və  byenəl- 
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xalq sərmayədarlara tam hüquq mühafizəsi verilib. Son on ildə Azərbaycan özü üçün zəruri hüquqi 

zəmanəti olan sərmayəçilər üçün dost ölkə olduğunu göstərdi. Bu inkişaf etməkdə olan bazarda 

biznes qurarkən vəzifəli şəxslər qarşılaşdıqları maneələrə baxmayaraq, bu qanunvericilikdə aktiv və 

əmlakın dövlətləşdirmə, rekvizisiya və digər siyasi, iqtisadi və sosial risklərdən maksimum 

qorunması nəzərdə tutulur. Qanun Azərbaycan ərazisindən xarici investisiyaların hüquqi və iqtisadi 

əsaslarını müəyyən edir. 

Cədvəl.1 

2003-2017-ci illərdə milli investisiya siyasətində dəyişikliklər 

(hadisələrin sayı) 

 Dəyişiklik tətbiq 

edən ölkələrin 

sayı 

Dəyişikliklərin 

sayı 

Liberalizasiya 

/ təşviqi 

Məhdudiyyətlər Neytral 

2003 59 125 113 12 -  

2004 79 164 142 20 2 

2005 77 144 118 25 1 

2006 70 126 104 22 -  

2007 49 79 58 19 2 

2008 40 68 51 15 2 

2009 46 89 61 24 4 

2010 54 116 77 33 6 

2011 51 86 62 21 3 

2012 57 92 65 21 6 

2013 60 87 63 21 3 

2014 41 74 52 12 10 

2015 49 100 75 14 11 

2016 59 125 84 22 19 

2017 65 126 93 18 15 

  Mənbə:UNCTAD (2017), İnvestisiya siyasəti, məlumat bazasının monitorinqi. 

https://unctad.org 

 

         Xarici investorlar xarici hüquqi şəxslər, qeyri-rezidentlər, xarici dövlətlər və beynəlxalq 

təşkilatlar ola bilər. Qanun ölkədə xarici investisiyaların həyata keçirilməsi üçün xaricdəki 

vətəndaşlığı olmayan şəxsləri və ölkə xaricində yaşayan Azərbaycan vətəndaşlarını, onların daimi 

yaşayış yerlərində ölkədə iqtisadi fəaliyyətin iştirakçısı kimi qeydə alınması şərtilə, imkan verir. 

yerli investorlara verilir və müvafiq vergilərin ödənilməsinə məruz qalan mənfəət, gəlir və digər 

investisiya ilə əlaqədar pulların geri qaytarılmasına imkan verir. Xarici investisiyaların qorunması 

haqqında Qanun xarici investorların maliyyələşdirilməsini, müəyyən hallar istisna olmaqla, 

milliləşdirmə və rekvizitdən qoruyur. 

         Rəsmi milliləşdirmə və ya Azərbaycanda xarici şirkətlərə qarşı rekvizisiya edilməməsi halları 

istisna olmaqla, mülkiyyətin dövlətləşdirilməsi parlament seçkilərinin icazəsi ilə baş verə bilər. 

Qanunvericiliyin   inqilabi   yeniliyi,   xarici   investorların  dövlət   və   bələdiyyə    müəssisələrini 

özəlləşdirilməsinə qanunla baxmayaraq, xarici investorlar torpaq kimi əmlaka malik ola bilməzlər, 

bu torpaqda yerləşən obyektə, yəni icarəyə verilmiş bir torpaqda bir zavoda sahib olan bütün əmlak 

hüquqlarını həyata keçirirlər. Bu qanuni imtina, inflyasiya, kredit böhranı və  iqtisadiy yata zərər 

verən digər amillər şəraitində xarici investorların böyük sərmayeli strateji əhəmiyyətli sənayelər 

hesabına mümkün qədər çox torpaq əldə etməsinə imkan verə bilər.  

 

https://unctad.org/
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        Qeyd etmək lazımdır ki, xarici investorların hüquqi rejimi Azərbaycan vətəndaşları üçün 

qanuni rejimə bənzəyir və iqtisadiyyatın və ya müəyyən ərazilərin müəyyən sahələrində 

müəyyənləşdirilə bilən xüsusi vergi imtiyazları, digər faydalar istisna olmaqla, onun üçün daha 

əlverişli ola bilməz. Xarici investorlar ölkənin ərazisində milli təhlükəsizliyə və müdafiə üçün 

təhlükə yarada biləcək ərazilərdə məhdudlaşdırıla və ya qadağan edilə bilərlər. Xarici investorlar öz 

mənfəətlərini istifadə etmək və köçürmək və investisiyaların fəaliyyətini dayandırmaqdan tam 

hüquq mühafizə olunurlar. 

        Sonuncu Dünya Bankının 2013-cü il üçün Azərbaycan üzrə Sahibkarlıq Araşdırmalarının 

məlumatları göstərir ki, yaxşı icra prosedurları yerli investorların xarici sərmayəçilər tərəfindən 

daha yüksək səviyyədə cəlb edilməsi ilə bağlıdır. Ötən on il ərzində Azərbaycan Ədliyyə sisteminin 

səmərəliliyi və şəffaflığının artırılması üçün bir sıra tədbirlər görmüşdür. Xüsusilə də məhkəmə 

idarəsi və məhkəmə proseslərini əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdıran elektron məhkəmə informasiya 

sistemini qeyd etmək lazımdır. Buna baxmayaraq, kommersiya və investisiya mübahisələrinin həlli 

üçün alternativ mexanizmlərin yaradılması yolu ilə məhkəmə sisteminin daha da gücləndirilməsi 

mümkündür. Məhkəmə zalında məhkəmə prosesindən başqa alternativ mübahisələrin həlli xarici 

investorların yerli əlaqələrinin daha da inkişafına kömək edəcəkdir. 

Xarici birbaşa investisiyalar (DYY) bir ölkənin firma və ya fərdi bir şəxs tərəfindən başqa bir 

ölkənin bir şirkətinin aldığı bir investisiya (Vershinina, 2011). Bir qayda olaraq, birbaşa xarici 

investisiyalar investor xarici ticarət əməliyyatları yaratdıqda və ya xarici şirkətdə mülkiyyət 

hüquqlarının və ya nəzarət payı daxil olmaqla xarici biznes aktivləri əldə edildikdə baş verir. 

Cədvəl 2  

Xarici xarici investisiyalar 

Xarici birbaşa investisiyalar 2015 2016 2017 

DYY daxilolmaları (milyon ABŞ dolları) 4,048 4,500 2,867 

DQİ səhmləri (milyon ABŞ dolları) 22,229 26,683 29,551 

Greenfield investisiya məbləği *** 19 25 23 

Daxili Dİİ içərisində (GFCF ****%) 29.8 47.8 n/a 

Mənbə: UNCTAD, 2018. https://unctad.org/  

 

Son illərdə Azərbaycan Respublikasına birbaşa xarici investisiyalar (DYY) axınları əsasən 

enerji sektoruna yönəldilib. UNCTAD-ın 2018-ci il tarixli Dünya İnvestisiya Hesabatına əsasən, 

Azərbaycanın ümumi investisiya kapitalı 2017-ci ildə 2,8 milyard ABŞ dolları təşkil etmişdir (illik 

36%). 2017-ci ilin sonuna olan ümumi xarici investisiyalar 29,5 milyard dollar (ÜDM-in 76,6 faizi) 

təşkil edib. 

Strateji yol xəritəsi ÜDM-də illik  real  artımın 3% -dən çoxunu və 2025-ci ilədək əlavə 450 

min iş yerinin yaradılmasını təmin edir. Bu tədbirlər sayəsində aşağıdakı xüsusi məqsədlərə nail 

olunacaqdır. 2025-ci ilədək qeyri-neft ÜDM-də qeyri-neft ÜDM-in payının cari 2,6% -dən 4% -dək 

artırılması. Xarici investorlar iqtisadiyyatın şaxələndirilməsində çox mühüm rol oynayırlar. 

Beləliklə, xarici investorların yalnız investisiyaların deyil, yeni sektorlara və tədarük 

zəncirlərinə daxil olmaq üçün lazım olan yeni bacarıqları, texnologiyaları və şəbəkə imkanlarının 

tətbiqi də daxildir. İqtisadi diversifikasiya qeyri-neft sektoruna daha çox investisiyalar tələb edir.  

 

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2018_overview_ru
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Cədvəl 3 

İnvestorları qoruyan ölkələrin müqayisəsi 

  Azərbaycan 

Şərqi Avropa 

və Mərkəzi 

Asiya 

ABŞ Almaniya 

Transaction Şəffaflıq İndeksi * 10.0 7.0 7.0 5.0 

Menecerin məsuliyyət indeksi ** 5.0 5.0 9.0 5.0 

İnvestorun qorunması indeksi 

**** 

6.5 6.4 6.5 6.0 

Mənbə: DoingBusiness, 2018 

 

Qeyd: * İndeks nə qədər yüksək olsa, əməliyyatların şərtləri daha şəffafdır. İndeks nə qədər 

yüksək olsa, menecer şəxsən məsuliyyət daşıyır. *** İndeks nə qədər böyükdürsə, səhmdarlar üçün 

hüquqi tədbir görməyi asanlaşdırır. 

Cədvəl 4 

Azərbaycan Respublikası 2018-2019-cu illər üçün "biznesin asanlığı" göstəricisinin 

göstəriciləri 

Mövzular DB 2019 Reytinqi DB 2019 

Göstərici 

DB 2018 

Göstərici 

Göstərici 

dəyişikliyi (%) 

Qlobal 25 78,64 71,59 7,9               

Şirkətin qeydiyyatı 9 96,14 96,11 0,03             

Tikinti icazələrinin 

alınmas 

61 73,11 60,48 12,63           

Elektrik bağlantısı 74 77,27 69,30 7,97             

Əmlakın qeydiyyatı 17 84,63 83,75 0,88             

Kredit almaq 22 80,00 40,00 40,00           

Azlıq investorlarının 

qorunması 

2 81,67 76,67 5,00             

 

Mənbə:http://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/a/azerbaijan/AZE.pdf 

 

Azərbaycan biznesin asanlığı baxımından 190 ölkə arasında 25-ci yerdədir (müqayisə üçün: 

Sinqapur - 1, ABŞ - 7, Çin - 90). Qeyd edək ki, bu layihənin keçmiş hesabatlarının göstəricilərinə   

görə,  Azərbaycan  yalnız  57  - ci  yeri  tutub. Respublikamızın  mövqeyinin yaxşılaşması, xüsusilə 

son üç il ərzində institusional mühitdə davam edən islahatlar və dərin dəyişikliklərlə bağlıdır. 

Xarici  investisiya  təcrübəsini  Azərbaycanın  investisiya  siyasəti  ilə müqayisə etmək üçün 

əvvəlcə ölkənin investisiya siyasətini yaxşı öyrənmək lazımdır. 

Malayziya son bir neçə onillikdə Asiyadakı iqtisadi müvəffəqiyyət nümunələrindən biri 

olaraq önə çıxır. Müstəqillik dövründə əkinçilik  iqtisadiyyatından, rezin və  qalay  ÜDM-in yarısını 

nəzərə alaraq, Malayziya şəffaf və açıq iqtisadiyyata çevrildi. Malayziya hazırda Sinqapurdan sonra 

Cənub-Şərqi Asiya ölkələri Assosiasiyasının (ASEAN) ikinci ən zəngin iqtisadiyyatıdır. Malayziya 

2020-ci  ilə  qədər  yüksək gəlirli bir iqtisadiyyat olmağı hədəfləyir. Bu, illik 10,9% və ya 148 mlrd.  

http://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/a/azerbaijan/AZE.pdf
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Bu məqsədə nail olmaqda problemlər olduğunu nəzərə alaraq, 2009-cu ildə açılmış Yeni 

İqtisadi Model (NEM) 100-dən çox müxtəlif təklifi topladı. Hökumət 2009-cu ildə xidmət 

sahələrində xarici investorlar üçün qaydaları liberallaşdırmağa başladı. Bu sahələrin bir çoxu bütün 

sektorların və kiçik və orta müəssisələrin daxil olduğu bütün şirkətlərin rəqabət qabiliyyətində əsas 

rol oynayır. Xidmətlərin rəqabət qabiliyyətinə qatqı olduğunu nəzərə alaraq, hökumət həm yerli, 

həm də xarici şirkətlər üçün xidmət sektorunun qaydalarını liberallaşdırmağa davam edəcəklərini 

elan etdi. 

Başlanğıcda Malayziyada bütün xarici satınalmaları tənzimləyən Xarici İnvestisiya 

Komitəsinin qaydaları, lakin hazırda müəyyən əmlak mülkiyyət investisiyaları ilə məhdudlaşır. 

Fikri mülkiyyət (İP) İqtisadi çevrilmə proqramı tərəfindən iqtisadi transformasiya sütunu olaraq 

tanınır. İP hüquqları Milli IP Siyasəti, İP məhkəmələrinin yaradılması və məlumatlandırma 

proqramları vasitəsilə gücləndirilmişdir, lakin investorlar hələlik IP hüquqlarının qorunmasının 

zəifliyindən şikayətlənirlər. 

          Malayziya investisiya təşviqində yaxşı bir rekord var. Baş nazirlik olaraq Malayziya 

İnvestisiya İnkişafı Təşkilatı, müxtəlif səviyyələrdə hökumətin uyğunluğunu təmin etmək üçün 

bütün investisiya təşviqat təşkilatlarının fəaliyyətlərini koordinasiya etməklə vəzifələndirildi. Satış 

xidmətindən sonra MIDA investisiya təşviqinə daha çox diqqət ayırır. Ümumiyyətlə, investisiya 

təşviqi yüksək dəyərli və yüksək texnologiyanı təklif edən sermaye intensivliyi və məlumatı olan 

layihələrə yönəlib. 

          Bu çoxsaylı islahatlar artıq investorların algılarını təsir etməyə başlayır və 2011-ci ildə 

xarici sərmayələr mütləq olaraq tarixi bir səviyyəyə çatdı. Daxili investisiyalar da bir qədər 

yaxşılaşdı. Eyni zamanda, 1997-ci ildə Asiya maliyyə böhranına qədər xüsusi investisiyalar real 

səviyyədə heç bir səviyyəyə qədər bərpa olunmamışdı. 

Malayziyaya mal ixracının 42%, Malayziyaya ixrac isə 56% artaraq, Malayziyanın Aİ ilə ticarətin 

profisiti 2009-cu ildə 4.2 milyard avrodan 8.3 milyard avroya qədər genişləndi 2015-ci ildə. Hazırda 

Aİ-nin mal ticarətinin bütün ticarətin 82% -i, qalan hissəsi isə ticarətdə ticarətdir. 

          Qısa və orta uzunmüddətli perspektivdə strateji çağırışlara kifayət qədər cavab verilməsi 

baxımından geniş miqyaslı institusional islahatlar islahat gündəmində vacibdir. Daha yaxşı, daha 

səmərəli və inklüziv müəssisələr biznes və investisiya mühitini yaxşılaşdıraraq, qısa müddətdə 

neftin aşağı qiymətlərinin mənfi təsirlərini minimuma endirmək və orta və uzun müddətli 

məhsuldarlığa əsaslanan artımın artmasına yönəldir. İlk növbədə institusional islahatların aparılması 

üçün aşağıdakı addımlar atılmalıdır: 

           1. Davamlı məhkəmə islahatı. Məhkəmə orqanlarını və qanunun aliliyini daha da 

gücləndirmək mülkiyyət hüquqlarının qorunması üçün bir şərtdir. Bu sahədə sürətləndirilən 

islahatlar mövcud və potensial investorların investisiyaların qorunmasında və investisiyanın 

gələcəkdə qaytarılmasına olan inamını artıracaqdır. 

          2. Qanunun aliliyinin gücləndirilməsi. Təkmilləşdirilmiş qanunvericilik, gücləndirilmiş və 

daha  şəffaf tətbiq etmə mexanizmləri, qanunvericiliyi proqnozlaşdırma bacarığı və eyni zamanda 

qanunvericilik təşəbbüslərinin dəstəklənməsi mexanizmi. 

3. Təkmilləşdirilmiş biznes mühiti. Vergi azadlığı və gömrük idarəçiliyinin keyfiyyətini 

daha da yaxşılaşdırmaq, bazar girişinə məhdudiyyətləri minimuma endirmək və eyni zamanda azad 

rəqabət mühiti biznes mühitini yaxşılaşdıracaq. Yeni inkişaf paradiqması üçün genişlənən 
maliyyələşdirmə   mənbələri  islahatın  gündəliyindədir. Birincisi, dövlət  və  özəl  maliyyələşmənin 

potensial mənbələrini təsdiqləməlidir və sonra xarici investisiyaların cəlb edilməsi üçün böyük səy 

göstərir. 
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Стратегия развития и совершенствования правового регулирования инвестиционной 

деятельности в условиях модернизации экономики в Азербайджане 

Резюме 

       В статье рассматрены факторы, способствующие созданию благоприятного 

инвестиционного климата, в том числе наличие специального законодательства, 

эффективной правоприменительной практики и, как отмечают многие эксперты, наличие и 

чёткость судебного механизма защиты нарушенных прав. Проанализирован недавний 

зарубежный опыт и рассмотрены некоторые вопросы урегулирования инвестиционных 

споров. В статье также рассматрены вопросы формирования конкурентных отношений, 

которые, в свою очередь, также являются важным фактором инвестиционной 

привлекательности государства. 

Хотя основное внимание уделяется информационным пробелам и особым потребностям 

иностранных инвесторов, рамочная основа применяется, в большинстве случаев, также и 

для внутренних инвесторов. Основными задачами статьи было изучение экономической 

ситуации в Азербайджане и её состояния зависимости от внешних    факторов;  изучение    

проблем    развития    инвестиционного     рынка    в Азербайджанской Республике; изучение 

путей совершенствования правового регулирования инвестиционной деятельности в 

Азербайджане и сравнение инвестиционной политики Азербайджана с мировой практикой. 

 Ключевые слова: инвестиционный климат, правовая база, национальная экономика, 

диверсификация 
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Strategy of development and improvement of legal regulation of investment activities in the 

context of the modernization of the economy in Azerbaijan 

Abstract 

         In conclusion, the article examined the factors contributing to the creation of a favorable 

investment climate, including the presence of special legislation, effective law enforcement and, as 

many experts note, the existence and clarity of the judicial mechanism for the protection of violated 

rights. The recent foreign experience is analyzed and some issues of settlement of investment 

disputes are considered. The article also deals with the formation of competitive relations, which, in 

turn, are also an important factor in the investment attractiveness of the state. 

Although the focus is on information gaps and the special needs of foreign investors, the framework 

applies, in most cases, also to domestic investors. He asks 15 questions that support equal 

conditions for all investors that are listed above in the paper. The main objectives of the article 

were to study the economic situation in Azerbaijan and its state of dependence on external factors; 

study of the problems of development of the investment market in the Republic of Azerbaijan; 

studying ways to improve the legal regulation of investment activities in Azerbaijan; and 

comparison of the investment policy of Azerbaijan with international practice. 

Keywords: investment climate, legal framework, national economy, diversification
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TOXUCULUQ  SƏNAYESİNDƏ İNNOVATİV RESUSRLARDAN İSTİFADƏNİN 

STİMULLAŞDIRILMASI İSTİQAMƏTLƏRİ 

 

Xülasə 

Toxuculuq sənayesi ölkə iqtisadiyyatının ən vacib sahələrindən biri olmaqla innovativ 

baxımdan kifayət qədər cəlbedicidir.Toxuculuq müəssisələrində yeni texnologiyaların tətbiqi və 

istifadəsi bu sahə məhsullarının keyfiyyətinin və rəqabət qabiliyyətinin artmasının təminatçısıdır. 

Bu məqsədlə innovativ ideyaları tətbiq etmək, bu sahədə qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi 

üçün proqramlar hazırlamaq, innovasiya tətbiqini stimullaşdırmaq və inkişaf etdirmək üçün 

layihələr hazırlamaq və həyata keçirmək əsas istiqamətlərdən hesab oluna bilər. 

Açar sözlər: innovasiya, rəqabət, bazar, tələb,infrastruktur, stimullaşdırma 

 

Azərbaycan Respublikasında yüngül sənayenin müasir vəziyyəti 

Respublikamızda yüngül sənaye ölkə iqtisadiyyatının ən vacib sahələrindən biri olmaqla 

çoxşaxəlidir və innovativ baxımdan kifayət qədər cəlbedicidir. Yüngül sənayenin inkişafı iqtisadi 

təhlükəsizlik qabiliyyətini, iqtisadi və sosial baxımdan dayanıqlığını möhkəmləndirməyə xidmət 

edir.Bu sfera məşğulluq, əhalinin rifah halının yaxşılaşdırılması, kiçik sahibkarlığın dəstəklənməsi 

və inkişafı kimi sosial məsələlərin həllinə imkan verir.  

Yüngül sənaye bir neçə sənayeni əhatə edir: toxuculuq, tikiş, dəri, xəz və s. Yüngül sənayenin 

strukturunda toxuculuq mühüm yer tutur və müxtəlif sahələri özündə birləşdirir. Toxuculuq 

sənayesinin innovasiyalı inkişafı, bu sferada innovasiya tətbiqinin genişləndirilməsi aşağıdakı 

vəzifələrin həllini önə çəkir: 

- innovasiya anlayışınınn mahiyyətinin müəyyənləşdirilməsi; 

- toxuculuq sənayesinin ölkə iqtisadiyyatındakı yerinin müəyyənləşdirilməsi; 

- yüngül sənayenin mövcud vəziyyətinin və innovativ resurslardan istifadə səviyyəsinin təhlil 

edilməsi. 

İnnovasiyanın mahiyyəti ilə bağlı müxtəlif fikir və ideyalara rast gəlinir. İnnovasiyaları 

ümumi şəkildə yeni və daha əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırılmış məhsul (məhsul, xidmət) və ya 

proses, yeni bir satış metodu, işgüzar təcrübədə daha mütərəqqi iş proseslərinin təşkili, tətbiq olunan 

xarici əlaqələrdə yeni təşkilati metodlar, elmi və texniki yeniliklər kimi xarakterizə etmək olar.  

 

Toxucuq sənayesində əldə edilmiş maliyyə vəsaitlərinin sosial sferaya təsiri 

Toxuculuq sənayesi bütövlükdə dövlətin həyatında mühüm yer tutmaqla təkcə iqtisadi deyil, 

həm də sosial göstəricilərə təsir göstərir. Ona görə toxuculuq sferasında aşağıdakılara xüsusi diqqət 

yetirmək tələb olunur: istehsal, ixrac və idxal, gömrük və vergi tənzimlənməsi, istehsalçılar və 

ticarət vasitəçiləri arasındakı münasibətlərin tənzimlənməsi və s. sahələrdə qanunvericilik bazasının 

iqtisadi proseslərin inkişaf meyllərindən asılı olaraq təkmilləşdirilməsi; sahənin texniki vəziyyəti; 

dövlət əhəmiyyətli layihələrin mövcudluğu (onların inkişafı və həyata keçirilməsi) və s. 

Bütün dəyişikliklərin, o cümlədən toxuculuq sənayesində həyata keçirilməsi vacib olan 

tədbirlərin müəyyənləşdirilməsində mövcud çatışmazlıqların aradan qaldırılması vacib 

şərtlərdəndir.Xüsusilə idxal məhsulları ilə rəqabət, xarici bazarlara təklif olunan toxuculuq 

məhsullarının kifayət səviyyədə olmaması, innovasiya tətbiqi ilə əlaqədar  xərclərin  artımı, qiymət- 
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lərin səviyyəsi, müəyyən hallarda tələblə təklif arasındakı uyğunsuzluq sahədəki əsas 

problemlərdəndir. 

Araşdırmalar göstərir ki, toxuculuq sferasındabəzi məhsulların qiymətinin idxal olunan 

məhsulların qiymətləri ilə müqayisədə yüksək olması hallarına rast gəlmək mümkündür. Bu isə 

alıcılıq qabiliyyəti aşağı olan istehlakçıların yerli məhsulları əldə etmək imkanlarını məhdudlaşdıran 

əsas amillərdən hesab edilir və nəticədə bu məhsullara tələbatəhəmiyyətli dərəcədə azalır (4, s.67). 

Çünki toxuculuq sənayesində idxal mallarırəqabət böyükdür.Bundan əlavə,yeli məhsulların 

əhəmiyyətli bir hissəsi yalnız daxili bazar üçün nəzərdə tutulur. Bu da öz növbəsində rəqabəti 

məhdudlaşdıran amillərdən birinə çevrilir.  

Qeyd edilənlər bir tərəfdən istehsalın həcmini artırmağı, əmək məhsuldarlığını yüksəltməyi, 

istehsal prosesində maya dəyərini aşağı salmağı,digər tərəfdən bazar şərtləri nəzərə alınmaqla 

məhsula tələbatın dəyişməsinə cavab vermək tələbini formalaşdırır. Ümumi formada toxuculuq 

sənayesinin inkişafındakı əsas məhdudiyyətlər kimi yerli məhsulların dünya bazarlarında zəif 

mövqelərini (baxmayaraq ki, respublikamızda istehsal olunan məhsullara beynəlxalq səviyyədə 

maraq böyükdür), toxuculuq sənayesinə qoyulan investisiya səviyyəsinin aşağı olmasını, bu sahə 

məhsullarına tələbatın böyük hissəsinin idxal hesabına ödənilməsini, sahənin rəqabət qabiliyyəti və 

investisiya cəlbediciliyinin kifayət səviyyədə olmamasını; rentabelliyin aşağı səviyyəsinin kredit 

resurslarını cəlb etmək imkanlarını əngəlləməsini, innovasiya tətbiqindəki məhdudiyyətləri,dünya 

bazarındakı dəyişkliklərdən asılı olaraq daxili bazarda bilavasitə özünü göstərə biləcək riskləri qeyd 

etmək olar. 

Beləliklə, bütün göstərilənlər toxuculuq sənayesinin innovativ inkişafının 

təminetdirilməsində əsas istiqamətləri müəyyənləşdirirlər. Qeyd edildiyi kimi innovasiyaların 

mühüm istiqamətlərindən biri təşkilati yeniliklərdir. Bu baxımdan yenilikçi ideyaların, təqdim 

olunan texnologiyaların əsasını birbaşa menecerin zehni və hərəkətləri təşkil edir (3, s.52). Bununla 

əlaqədar olaraq, menecerlər üçün təhsil və təlim sistemində yeniliklərin tətbiqi ilə kəsişən təlim 

proqramlarının yaradılması və innovativ inkişaf yolunu həyata keçirməyə qadir olan menecerlər 

kimi yeniliklərinformalaşdırılması labüddür. 

Toxuculuq sənayesində innovativ texnilogiyaların təqbiqi 

Araşdırmaların da göstərdiyi kimi toxuculuq müəssisələrində yeni texnologiyaların tətbiqi 

və istifadəsi bu sahə məhsullarının keyfiyyətinin və rəqabət qabiliyyətinin artmasının təminatçısıdır. 

Buməqsədlə sahəni dəstəkləmək üçün dövlət proqramlarının hazırlanası və tətbiq edilməsi ən vacib 

məsələlərdən hesab edilir. İnnovativ ideyaları tətbiq etmək, bu sahədə qanunvericilik bazasının 

təkmilləşdirilməsi üçün proqramlar hazırlamaq, innovasiya tətbiqini stimullaşdırmaq və inkişaf 

etdirmək üçün layihələr hazırlamaq və həyata keçirmək əsas istiqamətlərdəndir (2, s.29). Başqa 

sözlə, bu tədbirlər innovasiyaların inkişafı və tətbiqi üçün ən əlverişli mühitin yaradılmasında 

əvəzsiz rol oynaya bilər.  

Beləliklə toxuculuq sənayesinin inkişafının əsas istiqamətləri kimi aşağıdakıları qeyd etmək 

olar: 

- toxuculuq sənayesindəkiçik və orta sahibkarlığın dəstəklənməsi; 

- yerli məhsulların rəqabət qabiliyyətinin və keyfiyyətinin yüksəldilməsi, idxalın yerli 

məhsullarlaəvəzlənməsinə yönəldilmiş tədbirlərin müəyyənləşdirilməsi; 

- istehlakçıların alıcılıq qabiliyyəti nəzərə alınmaqla daha əlçatan istehlak məhsulları 

bazarının yaradılması (5, s.73); 

- gəlirlərin strukturunda ixrac məhsullarının satışından əldə olunan gəlirin payının artması; 

- gənc mütəxəssisləri bu sahəyə cəlb etməklə məşğulluğun artırılması; 

- sosial yönümlü stimullaşdırıcı tədbirlər hesabına insanların həyat keyfiyyətinin 

yaxşılaşdırılması; 

- daxili və xarici bazarlar səviyyəsində rəqabət qabiliyyətinin böyüməsinin təmin edilməsi; 
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- toxuculuq sənayesinin innovasiyalı və elmi tutumlu inkişafının təmin edilməsi. 

“Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda da elmi innovasiya fəaliyyəti 

xüsusi qeyd edilməkləbu fəaliyyət elmi tədqiqatlar əsasında formalaşan, idarəetmə sisteminin 

təkmilləşdirilməsini və rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsini təmin edən mütərəqqi xarakterli 

yeniliklərin və əqli mülkiyyət obyektlərinin (elmi nəticələr, ixtiralar, kəşflər, sistemlər, orijinal 

texnologiyalar, brendlər, ticarət və əmtəə nişanları və digər) yaradılmasına və onların tətbiq 

edilməsinə yönəlmiş fəaliyyət kimi qiymətləndirilir (1). 

Qeyd etmək lazımdır ki, innovativ inkişaf təkcə elmin inkişaf səviyyəsi ilə, onun 

nailiyyətlərinin istehsala tətbiq edilmə səviyyəsi ilə deyil, eləcə də onu tətbiq 

edənlərininnovasiyalardan istifadəetmə bacarığı ilə bağlıdır. Bunun üçün innovasiya yaratmağa və 

hərəkətə gətirməyə sövq edən müəyyən stimullar, maliyyə  vəsaitləri, əlverişli sosial şərait və s. 

tələb olunur.Bunlar isə öz növbəsində cəmiyyətdən, onun inkişaf səviyyəsindən və elmi-tərəqqiyə 

istiqamətlənməsindən asılıdır. Hər hansı bir iqtisadi sferanın elmi-tərəqqiyə istiqamətlənməsi 

səviyyəsi innovasiya prosesinin strukturunun bütün komponentlərni, o cümlədən onun  

infrastrukturunu özünə daxil edir və eyni zamanda onların qarşılıqlı əlaqəsini təmin edir. 

Məlumdur ki, toxuculuq sənayesinin inkişafı ilə bağlı hər hansı bir qərarın qəbulu iqtisadi 

məqsədəuyğunluğa əsaslanmalıdır. Bununla yanaşı, qeyd etmək lazımdır ki, sahənin 

özününresursehtiyatının olması hələ onun iqtisadi inkişafı üçün həlledici amil deyildir. Öz resurs 

bazasının yaradılması və inkişafı xammal almaqdan daha baha başa gələrsə, beynəlxalq əlaqələri 

inkişaf etdirmək, yüksək keyfiyyətli və daha əlverişli xammal üçün təchizat mexanizmlərini inkişaf 

etdirmək və texnoloji prosesin sonrakı mərhələlərini iqtisadi cəhətdən daha əlverilşli vəziyyətə 

gətirmək lazımdır. 

 

Nəticə 

Beləliklə toxuculuq sənayesinin dinamik inkişafını təmin etmək üçün aşağıdakı 

istiqamətlərdə tədbirlərin həyata keçirilməsi vacibdir: 

- hərtərəfli modernləşdirmə və tam texniki yenidən qurulmanın həyata keçirilməsi;  

- struktur dəyişikliklərinin həyata keçirilməsi, bu zaman daha perspektivli sahələrin 

stimullaşdırılmasına üstünlük verilməsi;  

- toxuculuq sənayesinin mövcud potensialının optimallaşdırması; 

- elmi potensialın inkişafının sürətləndirilməsi və rəqabət qabiliyyətinin artırılması; 

- həm daxili, həm də qlobal bazarlarda sahənin mövqeyinin yaxşılaşdırılması;  

- innovasiyalara, onların tətbiqinin genişləndirilməsinə vəsait qoyuluşunun 

stimullaşdırılması. 
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Направления стимулирования  использования инновационных ресурсов в текстильной 

промышленности 

                                                                 Резюме 

Текстильная промышленность является одной из важнейших отраслей народного 

хозяйства и является достаточно привлекательной с инновационной точки зрения. 

Внедрение и использование новых технологий на текстильных предприятиях обеспечивает 

качество и конкурентоспособность продукции в этом секторе. Внедрение инновационных 

идей для этой цели, подготовка программ по совершенствованию законодательной базы в 

этой сфере, подготовка и реализация проектов по стимулированию и развитию инноваций 

можно рассматривать как одно из основных направлений. 

Ключевые слова: инновация, конкуренция, рынок, спрос, инфраструктура, 

стимулирование 
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The fields for stimulation of the use of the innovative resources in the textile industry 

Abstract 

         The textile industry is one of the most important fields of the national economy and, moreover, 

appealing when it comes to the innovative approaches. The adoption and the use of the new 

technologies at the textile mills ensure the good quality and competitiveness of the products in this 

sector. Adoption of the innovative ideas for this aim,  programmes making for improving of the 

legislative framework in this area, arrangement and implementation of the projects to stimulate and 

develop innovations can be considered as one of the main points. 

Keywords: innovation; competition; market; demand; infrastructure; stimulation 
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SƏNAYE SAHƏLƏRİNDƏ İNNOVATİV TEXNOLOGİYALARIN STRATEGİYASININ 

İŞLƏNMƏSİ VƏ TƏTBİQİ MODELİ  

 

Xülasə 

Tədqiqatın məqsədi – sənaye sahələrində innovativ texnologiyaların strategiyasının 

işlənməsi və tətbiqinin müasir modelinin qurulması.  

Tədqiqatın metodologiyası – Stephen Wilright,  Kim Clark və  Klein-Rosenbergin 

innovasiya prosesinin  modellərinə əsasən respublikanın sənaye məssisələrinin inkişaf modelinin 

işlənməsi. 

Tədqiqatın nəticələri – mövcud xətti modellərdən fərqli olaraq yeni tələbat, generasiya  və 

yeni texnologiya mərhələlərinin işlənməsinin modeli təklif edilmişdir. 

Açar sozlər: sənaye, strategiya, əlaqə, innovasiya, texnologiya, model, texnopark 

 

Giriş 

Azərbaycanda  innovasiya siyasətinin perspektivli sahələrinə enerji, neft-qaz, kimya 

daxildir.  Lakin respublika  sənayesində innovasiya fəallığının aşağı səviyyədə olması bu sahələrin 

aktiv inkişafının əhəmiyyətli bir məhdudiyyətinə çevrilməkdədir. Eyni zamanda, aşağı bir 

innovasiya səviyyəsi qismən  iqtisadiyyatın mirası və müəyyən bir müddət üçün bazar rəqabətinin 

stimullaşdırıcı təsirinin olmamasıdır. Ölkənin əsas  istehsal sahələrinində müəyyən bir mərhələni 

keçməsinə baxmayaraq yerli müəssisələrin innovasiya sahəsində mövqeyi əhəmiyyətli dərəcədə 

yaxşılaşmadı. Müəyyən dərəcədə bu,  innovativ inkişafının zəruri elementi kimi innovativ 

infrastrukturun keyfiyyətinin qeyri-kafi səviyyəsinin nəticəsidir. Beləliklə, sənayeləşmiş ölkələrdə 

texnoparkların, texnopolislərin və biznes inkubatorlarının fəal inkişafı 20-ci əsrin ortalarında 

başlamışsa,  Azərbaycanda bu fikirlər yalnız XXİ əsrin əvvəllərində   formalaşmağa  başladı. 

Bununla birlikdə respublikamızda  müasir stimullaşdırmanın müasir formalarının tətbiqinin iqtisadi 

səmərəliliyinin qiymətləndirmələri kifayət qədər yüksək deyildir. Bununla əlaqədar olaraq, həm 

mikro, həm də mezo və makro səviyyələrdə idarəetmə səviyyəsi və keyfiyyətinin innovasiya 

prosesində əhəmiyyətli rol oynadığını düşünmək təbiidir.  Bu yanaşma çərçivəsində innovasiya 

prosesi yaradıcı təşkilatsız bir proses hesab olunur [1,2].  

Stephen Wilright,  Kim Clark və  Klein-Rosenbergin innovasiya prosesinin  

modellərinin mahiyyəti 

 İnkişaf etmiş ölkələrdə XX əsr ( 50-ci illərin əvvəllərindən bəri) innovativ proseslərin 

modelləşdirilməsinə nəzəri yanaşmalar fəal inkişaf etməyə başladı. Bu baxımdan ingilis alimi  R. 

Roswell mövcud elmi yanaşmaları ümumiləşdirdi və innovasiya prosesinin strategiyasının modelini 

təklif etmişdir. R. Roswellin strategi modeli  xətti "itələyən" (1G) modeldir. Bu model  çərçivəsində 

innovasiya prosesi ardıcıl olaraq həyata keçirilən yeniliklərin inkişafı və tətbiqi mərhələləri, elmi 

kəşfləri, sənaye tədqiqatları və inkişafı, mühəndislik və istehsal fəaliyyəti, marketinq və yeni bir 

məhsulun bazara çıxarılması  təqdim edildi . Onun  modelində innovasiya prosesi “müəyyən 

mərhələlərdən keçərək yeni biliklərin yeni məhsullara çevrildiyi kəşf prosesi” hesab olunurdu. 1G 

modeli  çərçivəsində  innovasiyanın  təşəbbüskarı  rolunu  R&D  sahəsi həyata keçirdi və bazar elmi 
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kəşflərin və inkişafların nəticələrini nəzərə almağa başlamişdir. Empirik tədqiqatlar təsdiqlənmiş 

yeniliklərin yalnız cüzi bir hissəsinin elmi kəşflərin nəticəsi olduğunu və əksinə yeniliklərin 

təxminən 70% -nin bazar ehtiyacları hesabına başlandığını təsdiqlədi[3,4,5].  

İnnovasiya prosesinin təşkili üçün ikinci  modeli - xətti modellərin modifikasiyasına bənzər  

R. Cooper tərəfindən "Funnels" və "Cooper" modeli yaradıldı   və onlar  əsas  diqqəti   yenilikçi 

fikirlərin seçilməsi prosesinə yönəlddilər.  

Stephen Wilright və Kim Clark innovasiyanın  həyata keçirilməsi məqsədilə məhdud sayda 

perspektivli layihələr üçün müxtəlif fikirlərdən bir seçimini (seçim) aşağıdakı  şəkildəki kimi 

təqdim etdi. 

 
Şəkil 1. İnnovasiyanın  Stephen Wilright və Kim Clark modeli 

 

1 saylı şəkildən aydın olur ki, bu model texnoloji cəhətdən intensiv  xarakterilidir və 

innovasiya prosesində seçimin  daxilindəki mənbələrin araşdırılması  üçündür. Əksinə, məhdud 

resursları olan  firmalar  inkişafın başlanğıc mərhələsində   bir fikir ətrafında innovasiya ideyasını 

seçirlər. Bu model çərçivəsində innovasiya menecmentinin əsas vəzifəsi yenilikçi fikirlərin sayını 

azaltmaq və  gerçəkləşdirilən layihələrin sayının minimuma enməsini tələb  edir.  Problemi həll 

etmək üçün öz bilik bazanızı və məlumat əldə etmə imkanlarınızı maksimum dərəcədə 

artırmalısınız və  mövcud iqtisadi mənbələrin miqdarına uyğun perspektivli fikirlərin seçilməsi 

üçün təsirli bir mexanizmin  hazırlanması  lazımdır. Bu "Qapı" modeldə  xətti modellərdə olduğu 

kimi, innovasiya prosesi də mərhələlərə bölünmüşdür ki, bunların hər biri konkret tədbirlər 

toplusunu özündə cəmləşdirir[5,6].  

 Klein-Rosenbergin innovasiya prosesi strategiyasının zəncirli modeli. Ümumiyyətlə, bu  model 

innovasiya prosesinə  yeni bir bazar fürsətinin reallaşması, yeniliyin  və ya da ixtira yaranması, 

nəticədə isə  yeni məhsulun və onun istehsalının yaradılması ilə bağlıdır [6]. Model iki növ 

qarşılıqlı əlaqədən ibarətdir: daxili - şirkətin şöbələri arasında və xarici - digər şirkətlər, müştərilər 

və s. Bu model firmanın  müxtəlif şöbələri arasında əlaqələrin gücləndirilməsinin vacibliyini tələb 

edir. Hər hansı bir bölmədə yeni fikirlərin görünə biləcəyinə inanılırdı və buna görə də fərqli 

bölmələrin qarşılıqlı əlaqəsi innovasiya prosesinin tərkib hissəsi hesab olunur (2 saylı şəkil). 
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Şəkil 2. Klein-Rosenbergin innovasiya prosesinin zəncirli modeli 

 

C - innovasiya prosesinin mərkəzi zənciri (Mərkəzi zəncir); f - mərhələlər arasında iterativ 

rəy; F - bazar rəyi (Əlaqə); D - köklü yeniliklərə səbəb olan elmi kəşflər ; K - mövcud və ya yeni 

biliklərin (Bilik) innovasiya prosesinə töhfəsi; R - yeni bilik yaratmaq üçün tədqiqat ); I - birbaşa 

tədqiqata töhfə verən yeniliklər (İnnovasiya); 2 bazar ehtiyacı; 3 mövcud bilik (şirkət xaricində). 

  Bu modelin tərəfdarları yeni texnoloji həllər axtararkən kompaniyanın  əvvəlcə mövcud 

biliklərə müraciət etmələrini müdafiə etdilər. Mövcud bilik səviyyəsi texnoloji ehtiyaclarını 

(tələblərini) həll edə bilmədikdə, yeni biliklərin yaranmasına başlanılır . Bu modelin 1980-ci illərin 

ortalarında Yaponiya firmalarında tətbiqi  yeni bir istehsal təşkili, yeni bir nəsil innovasiya prosesi 

modellərinin - inteqrasiya olunmasına səbəb oldu . İnnovasiya prosesinin inteqrasiya olunmuş 

modeli  innovasiyanın üstünlük təşkil edən ardıcıl bir proses kimi nəzərdən keçirilməsindən həm 

tədqiqat, həm inkişaf, həm də prototip inkişafı, istehsal və s. əlaqələndirildi. Bu modelin əsası 

Nissan-da innovativ məhsul inkişaf modelidir. Onun ən vacib xüsusiyyətləri  istehsal ilə 

inteqrasiyası, tədarükçülər və aparıcı müştərilərlə daha sıx əməkdaşlıq, üfüqi əməkdaşlıq (müştərək 

müəssisələrin yaradılması, strateji ittifaqlar), həmçinin texnoloqlar, dizaynerlər, marketoloqlar, 

iqtisadçılar və s.  

XXİ-ci əsrin ilk on illiyindən başlayaraq xarici ölkələrin nəzəriyəçiləri və tədqiqatçıları  

diqqəti inteqrasiyadan şəbəkələşməyə keçirməyə başladı. Yəni,  bir kompaniyanın  yenilikçi olması 

üçün yalnız innovasiya prosesi ətrafında kompaniyanın  müxtəlif şöbələrini birləşdirmək deyil, eyni 

zamanda istehlakçılar, təchizatçılar və digər qurumlarla şəbəkə əlaqələrini yaratmaq və 

gücləndirmək lazım olduğunu subut etdilər.  Bir sözlə “innovasiya sistemi” meydana gəldi. Bu on 

ildə sözdə "yenilikçi nəzəriyyələr sistemi" yaradıldı. Bu nəzəriyyələrin əsas ideyası bu idi ki, 

qarşılıqlı əlaqə və bilik mübadiləsi yalnız müəssisənin ayrı-ayrı şöbələri arasında deyil, digər "bilik 

mənbələri" (müəssisələr, universitetlər, tədqiqat mərkəzləri, istehlakçılar) ilə də aparılsın. 
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Freeman bir innovasiya şəbəkəsini "statik və dinamik qeyri-müəyyənliyini azaltmaq üçün" 

üstünlük verilən tərəfdaşlarla məhdud sayda açıq əlaqəni "müəyyənləşdirir" . Qeyri-rəsmi şəbəkə 

əlaqələrinin olmasına baxmayaraq, o dövrün əsərlərində praktik olaraq təsvir olunmur və 

öyrənilmir, çünki “təsnifləşdirmək və ölçmək çətindir”. Buna görə Roswellə görə innovasiya 

prosesinin beşinci nəsli (SIN), inteqrasiya edilmiş bir modelin (4G) ideal bir inkişafını və qarşılıqlı 

fəaliyyət göstərən şirkətlərin daha sıx strateji inteqrasiyasını təmsil edir.  

 

Respublikanın sənaye sahələrinin innovativ inkişafının strateji modeli 

Azərbaycanda “İnnovasiya fəaliyyətinə investisiya qoyuluşunun təşviq edilməsi” Strateji yol 

Xəritəsində öz əksini bu cür tapmışdır. Azərbaycanda innovasiyanın təşviqini stimullaşdıracaq 

fəaliyyət planları və dövlət proqramları hazırlanarkən, innovasiya fəaliyyətini stimullaşdırmaq üçün 

ölkə elmi araşdırma və təkmilləşdirmələrə yüksək texnologiyalı məhsulların istehsalına görə 

mükafatlar və kreditlər vermək yolu ilə geniş diapazonlu bilik şəbəkəsi yaratmağı nəzərdə tutur. 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının “elm-təhsil-istehsal” zəncirində aktiv iştirakını 

təmin etmək məqsədilə artıq Prezident İlham Əliyevin 8 noyabr 2016-cı il tarixli sərəncamı ilə 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Yüksək Texnologiyalar Parkı yaradılmışdır. AMEA Yüksək 

Texnologiyalar Parkının (AMEA YTP) yaradılmasında məqsəd bu cür ifadə olunur; iqtisadiyyatın 

davamlı inkişafı, rəqabət qabiliyyətinin artırılması, müasir elmi və texnoloji nailiyyətlərə əsaslanan 

innovasiya, yüksək texnologiya sahələrinin genişləndirilməsi, elm, texnologiya və innovasiya 

vasitəsilə ilə milli iqtisadi inkişafa töhfə verməyi, Milli innovasiya sistemini genişləndirmək və bu 

sahəyə investisiya axınını gücləndirməyi hədəf alaraq uğurlu layihələrin həyata keçirilməsini 

dəstəkləyir. Öz məqsədləri daxilində Respublikada elmin inkişafı, elmi-tədqiqat işləri, innovasiya 

layihələri istiqamətində müvafiq ictimai, özəl və ya beynəlxalq institutlarla əməkdaşlıq edir, 

texnologiyaların transferi, elmin biznesə çevrilməsi istiqamətində müvafiq işlər görür. Gələcəkdə 

elmi tədqiqatların və təcrübə-konstruktor işlərinin aparılması, onların nəticələrinin sənaye, xidmət 

və digər sahələrdə tətbiqinə dair layihələrin həyata keçirilməsi planlaşdırılır. Fikrimizcə AMEA 

YTP-ı qarşısına qoyduğu məqsədlər baxımından ümidlə söyləmək olar ki, Azərbaycanın qlobal 

istehsal zəncirində iştirakına öz böyük töhvəsini yaxın gələcəkdə vermiş olacaqdır. 

Təqdirə layiq haldır ki, Strateji yol xəritələrinin həyata keçirilməsi dövlətimiz tərəfindən 

ciddi nəzarətə götürülmüş və bu səpgidə aparılan işlərə ümumi rəhbərliyi eləcə də nəzarəti 

Azərbaycan Respublikasının Prezident Administrasiyası həyata keçirir. Strateji yol xəritələrində 

nəzərdə tutulmuş fəaliyyətlərlə bağlı monitorinq, qiymətləndirmə və kommunikasiya tədbirlərini isə 

Azərbaycanda İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi həyata keçirməkdədir. 

             Göründüyü kimi, strateji əhəmiyyətli sənədlərdə vurğulanan məqsədlərə nail olmağın 

yeganə yolu cəmiyyətin innovasiya əsaslı inkişaf modelinə keçilməsilə bağlıdır. Bu yola keçilməsi 

üçün artıq ölkəmizin qlobal miqyasda rəqabətə davamlı milli innovasiya sistemi, həmçinin ictimai 

həyatın bütün sahələrində innovasiya fəaliyyətini dəstəkləyən infrastrukturun formalaşdırılması 

prosesinə başlanılmışdır. Bu baxımdan Azərbaycanın istehsal sahələrinin reallığını nəzərə alaraq 

bizim əsas sənaye sahələrində innovativ texnologiyalaının strategiyasının işlənməsi və tətbiq 

olunması üçün aşağıdakı modeli təklif edirik (Şəkil 3). 
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Şəkil 3. Sənaye sahələnin innovativ texnologiyalarının strateji modeli 

 

 Qeyd: Model müəlliflər tərəfindən tərtib olunmuşdur 

 

3 saylı şəkildə görünür ki, mövcud xətti modellərdən fərqli olaraq biz yeni tələbat, 

generasiya  və yeni texnologiya mərhələlərinin işlənməsinə üstüklük veririk. Bunu onunla 

əsaslandırırıq ki, eneryi, neft-qaz və kimya sahələri  ümumi bir prosesin xüsusi halları kimi əslində 

fəaliyyət göstərir. Buna görə  innovasiya prosesinin marketinq, bazar və texniki amillərinə diqqət 

yetirilməlid. Çünki, bu sahələrdə müasir innovasiya prosesi üç sistemin qarşılıqlı təsiri nəticəsində 

inkişaf edən bir prosesdir: yeni tələbat, yeni yexnologiya və bazar. "Yenilikçi" sisteminə yeni 

texnologiyanın tədqiqi, inkişafı ilə birbaşa əlaqəli olan bütün kadrlar və istehsal amilləri daxildir. 

Digər tərəfdən, bu sistem daha böyük sistemin tərkib hissəsidir. İnnovasiya prosesinin 

iştirakçılarının aid olduğu müəssisə (məsələn SOCAR, ASC “Azərenerji)  ilə bütövlükdə 

eyniləşdirilə bilən bir təşkilatdır. Məlumat texnologiyaları bu modellərin zəruri elementidir, çünki 

məlumatlar və strateji elementlər   əsaslı yüksək təşkilati və sistem inteqrasiyasıdır. Bu  

uyğunluqdan istifadə edərək biz innovativ texnologiyaların strategiyasının modelinin strukturunu 

aşağıdakı cədvəldə göstərilən kimi qura bilərik: 

                                                                                                                 Cədvəl 1 

İnnovativ texnologiyaların strategiyasının modelinin strukturunu 
Problemin həlli şərtindən asılı olaraq teni 

texnologiyanın tədqiqinin  məqsədi  və 

vəzifələri. 

Görüləgək əməliliyyat 

İ. Məsələnin həlli şərtlərinə uyğun olaraq 

tədqitatın məqsədi və vəzifələrini 

müəyyənləşdirilməsi. 

I. Məsələnin həlli şərtləri: 

1.Texniki obyektlərin seçilməsi;  

2. Texniki və texnologi proseslərdə gözlənilə bilinən 

ziddiyətlər.  

3. Statistik məlumatların toplanması.  

Iİ. Məsələdə proseslər və təsvirlərin qarşılıqlı 

əlaqələrinin tədqiqi.  

I.Texnoloji proseslərin əlaqələrinin öyrənilməsi. 

III.Tədqiqat üçün təkliflərin formalaşdırılması. I.Təkliflərin  təhlili və qiymətləndirilməsi. 

IV. Təkliflərin riyazi modellərlə araşdırılması. ı.Təkliflərin metodiki tədqiqi ) korrelyasiya 

nöqtəsinin qurulması, korrelyasiya əmsalının 

hesablanması,  tənliyin azad elementlərinin 

hesablanması və s.)  

V. Alınan nəticələrin təhlili və 

qiymətləndirilməsi 

I. Riyazi hesablam-rın düzgünlüyünün yoxlan-sı 

Qeyd: Cədvəl 1. Müəlliflər tərəfindən tərtib olunmuşdur 
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        Cədvənin təhlilindən belə nəticəyə gəlmək olar ki, texnoloji prosesin modelləşdirilməsində 

məqsəd texnoloji prosesin hər bir əməliyyatının quruluşunun müəyyən edilmiş bir versiyası, 

avadanlıq və alətlərin etibarlılığı, əməliyyatlar zamanı baş verən müxtəlif hadisələr nəzərə 

alınmaqla texniki məhsuldarlığın dizayn hesablanması və iqtisadi səmərəliliyin digər 

göstəriciləridir. 

         Simulyasiya nəticələri əməliyyatların tərtib edilməsi və nəzarət proqramlarının hazırlanması 

mərhələsində qəbul edilmiş dəyərlərin keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün istifadə olunur, ayrıca fərdi 

əməliyyatların etibarlılığının təsir dərəcəsi, ehtiyat vasitələrin sayı və növü, məhsul dəstinin 

ölçüsünü onların çıxış göstəricilərinə təsir dərəcəsini öyrənməyə imkan verir. Beləliklə, texnoloji 

prosesin simulyasiyası aşağıdakı problemləri həll etmək üçün aparılır: 

• texnoloji prosesin quruluşunun müəyyən bir versiyası üçün məhsulun əsas çıxış xüsusiyyətlərinin 

proqnozlaşdırılması, aparılma müddəti, texniki məhsuldarlıq, alət və avadanlıqların nasazlığı 

səbəbindən fasilələr, nasazlıqların orta sayı və s.; 

• plan, statistik xüsusiyyətləri və iqtisadi səmərəliliyin digər göstəricilərini yerinə yetirərkən vaxt 

bölgüsü qanunun əməl etmək; 

• prosesin quruluşu üçün ən yaxşı seçim etmək üçün stimulyasiya nəticələrindən istifadə; 

• işlənmiş simulyasiya modelindən istifadə edərək prosesin quruluşu variantlarının öyrənilməsi. 

Nəticə 
1. Modelə əsasən innovasiya infrastrukturunun aşağıdakı  elementlərdən ibarət olması 

təklif olunur: 

- istehsal-texnoloji strukturlar (texnoparklar, innovasiya-texnoloji mərkəzlər və biznes 

inkubatorlar); 

            - informasiya sistemi obyektləri (analitik, statistika mərkəzlər, informasiya baza və 

şəbəkələri); 

            - kadrların hazırlanması, ixtisas səviyyələrinin yüksəldilməsi və yeni ixtisaslara yiyələnməsi, 

texnoloji menecment sahəsi üzrə kadrlar; 

 - maliyyə strukturları (büdcə fondları, qeyri-büdcə fondları, vençur, sığorta) 

            - ekspertiza sistemi (istehsalçılar, investorlar və sığorta xidmətləri və s. üçün ekspert 

dəyərləndirmələri apararaq müvafiq nəticələr çıxaran mərkəzlər); 

 - sertifikatlaşdırma, standartlaşdırma və akkreditasiya sistemi; 

- satış, innovasiya məhsullarının milli və xarici bazarlarda rəğbət görməsinə yardım göstərən 

təşkilatlar (marketinq, reklam fəaliyyəti, intellektual mülkiyyətin qorunması (patent sistemi) və s.).  

 2. Təklif olunan modeldən aydın  görünür  ki,  innovasiya infrastrukturu innovasiyalı 

inkişafın “mühərrik”idir. Yəni innovasiya infrastrukturunu səmərəli təşkil etmədən Milli İnnovasiya 

Sistemini (MİS) qurmaq mümükün olmayacaq. Bu baxımdan, MİS-in formalaşması üçün ilk öncə 

innovasiya fəaliyyəti subyektləri arasında üfüqi və şaqulu əlaqələr yaradılmalıdır.  

3. Yeniliklərin dərkinə fərqli yanaşmaların təhlili müəyyən bir innovasiya prosesinin 

məzmunundakı dəyişikliklərin əsas dəyişiklik funksiyası olduğuna dair bir nəticə çıxarmağa imkan 

verir. 

4.  İnnovativ texnologiyalarının strateji modelinə əsasən  sənaye sahələrinin hərtərəfli 

istifadəsini təmin etmək üçün yeni texnoloji istiqamətlərə vəsait ayırmasının səmərəliliyini artırması  

elmi cəhətdən əsaslandırılmış iqtisadi qiymətləndirmə meyarlarına istinad olunması mühüm şərtdir. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС В АЗЕРБАЙДЖАНЕ: РЕАЛИИ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Резюме 

В статье говорится об аспектах государственного регулирования инновационной 

деятельности в Азербайджане. Автор рассматривает такие важные вопросы как 

государственная политика в сфере финансировании инноваций, развитие инновационного 

процесса, стимулирование производства новых технологий и т.д. В статье отмечается, 

что особенностью ведения инновационной деятельности в рыночных условиях является 

выполнение экономической функции, таким образом, инновации вовлекают в коммерческий и 

некоммерческий обмен достижения из области научных инноваций, в итоге, происходит 

распространение производственного опыта не только на уровне национальной экономики, 

но и в международном масштабе. Подчеркивается, что некоммерческий обмен в сфере 

высоких технологий способствует обмену знаний из области информационного и научно-

технического сектора, где эти знания используют в процессе обучения специалистов в 

разных отраслях. Это дает возможность проанализировать перспективы развития 

производства, науки и техники. Такой некоммерческий обмен основывается на циркуляции 

сведений, материалов и публикаций, которые находятся в общем доступе, являясь научными 

достижениями, которые раскрывают суть новых научных принципов.  В заключении 

статьи автор предлагает научно обоснованные рекомендации и выводы по исследуемой 

теме. 

Ключевые слова: инновации, инновационная система, стимулирование инноваций, 

инновационное развитие, инновационные технологии 

 

 

Введение  

Интенсивное развитие производства и применение инновационных технических 

процессов способствовали сокращению времени инновационных циклов, в том числе 

прослеживается ускорение темпов проведения обновлений, создаваемых технологий и 

выпускаемых продуктов.  

Мы считаем, что имеющаяся система приоритетов, относительно предоставления 

бюджетных средств предприятиям и организациям, занимающимся инновационной 

деятельностью, на данный момент не является эффективной. Сейчас фундаментальные науки 

недооценены с точки зрения основных компонентов развития инновационной системы. При 

этом из государственного бюджета выделяются средства на финансирование прикладных 

разработок, которые не будут конкурентными, и не будут пользоваться спросом, как на 

внутреннем, так и на внешнем рынке. К сожалению, отсутствие механизмов определения 

приоритетов относительно научно-технологического развития со стороны государства, а  

также     отсутствие    методических    критериев    для    объективной    оценки   деятельности  

mailto:e_mamedzade@mail.ru
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различных научных организаций не дают возможность направить ресурсы на поддержание 

ведущих национальных научных институтов, а также других организаций, занимающихся 

инновационной деятельностью. Поэтому сегодня очень важно проводить государственную 

политику, нацеленную на решение проблем инновационного роста национальной экономики, 

способствуя организации инновационного процесса на всех уровнях экономики.  

Финансирование инновационного процесса в Азербайджане на современном 

этапе экономического развития 

В финансировании науки важная роль отведена ассигнованиям из государственного 

бюджета. Они могут покрыть большую часть расходов на важнейшие исследования, в 

частности, на проекты государственного значения. Финансирование из государственного 

бюджета является гарантией непрерывности функционирования исследований, которые 

имеют долговременный характер, и не всегда могут привести к таким результатам, которые 

позволят быстро улучшить экономику и социальную жизнь. 

В последние четыре года в стране были притворены в жизнь экономические реформы, 

благодаря которым экономика Азербайджана увеличила свою эффективность практически в 

два раза, и это беспрецедентно в мире. Объем валовых инвестиций в 2018-м году в 

национальную экономику составил 21 974,2 млн. манат, что на 69,3 % больше по сравнению 

с 2005 годом (6733,4 млн.манат) [1]. В этом случае важно отметить, что большая часть 

средств является внутренними капиталовложениями. В сравнении с предыдущими годами, 

существенно увеличилось количество средств, которое выделялось на науку. Но и этого 

роста недостаточно в связи с собственными законами. По критериям ведущих 

международных организаций, таких ОЭСР, Всемирный Банк, Комиссия ООН по развитию и 

т.д. Если средства на науку составят менее 2 % от ВВП, тогда наука не будет иметь влияние 

на экономическую сферу. В республике показатель соответствует 0,2 % от ВВП и 0,8 % из 

государственного бюджета. В таблице 1 представлены данные касательно затрат на НИОКР.  

Государственные органы и субъекты хозяйствования должны осуществлять 

важнейшие усилия для того, чтобы ситуация существенно улучшилась.  

       Таблица 1 

Доля затрат на научные исследования и разработки [3, 4] 

 

Источник: таблица составлена автором по материалам Всемирного Банка за 2018 г. 

 

По результатам исследований можно говорить об основных проблемах научно-

исследовательской сферы Азербайджана, а именно: 

• старение кадров науки и малая доля притока молодых научных кадров; 

•  физический и моральный износ производственной и научной базы; 

• система формирования приоритетов работ и обращение на них внимания –  является 

неадекватным; 

 

 

Страны Доля затрат на научные исследования и разра-

ботки (% от ВВП) 

Весь мир 2,2 

Страны с развитой экономикой 2,4-3 

Страны СНГ (в среднем) 0,9 

В т.ч.:  

Азербайджан 0,2 

http://www.stat.gov.az/menu/6/statistical_yearbooks/source/azfigures_2018.zip
http://www.globalinnovationindex.org/content.aspx?page=GII-Home
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•  отсутствие знаний и методик внедрения исследований в жизнь, а также 

несогласованность этапов цикла инновации.  

Для активизации инновационной деятельности правительством страны поставлены 

следующие задачи:  

• создание НИС; 

• создание благоприятной экономической, социально-культурной и правовой среды 

для проведения инновационных процессов;  

• на основе высоких новых технологий осуществлять производство модернизации 

материально-технических ресурсов;  

•  достижение нового и усовершенствованного порядка в технологическом плане в 

экономических отраслях;  

• увеличение уровня импортозамещения, высокотехнологического экспорта, 

энергетической и экономической безопасности;  

• стимулирование творческой активности и интеллектуального потенциала 

населения. 

К важным итогам реструктуризации инновационного законодательства можно 

отнести разработку «Стратегии Азербайджана в области науки и инноваций на период до 

2015 года», основным разработчиком которой стало министерство образования. Цель 

Стратегии было создание сбалансированных отделов разработок и исследований, которые 

смогут в перспективе обеспечить модернизацию экономики, и повышение ее 

конкурентоспособности на мировых рынках. Внедряя Стратегию, ее разработчики ожидают 

получить следующие результаты: 

- создание устойчивого отдела исследований и разработок, который характеризуется 

расширением воспроизводства знаний и конкурентной независимости на мировом рынке; 

- создание эффективной системы инновационных разработок, встроенной в 

глобальную систему, которая сможет обеспечить постоянное взаимодействие сектора 

разработок и исследований с внутренним предпринимательским сектором; 

- модернизацию экономики в технологическом аспекте, а также повышение ее 

конкурентоспособности путем внедрения новых технологий. 

Развитие в Азербайджане процесса инноваций непосредственно связано с ростом 

инвестиций в национальную экономику. На протяжении 2018 года в азербайджанскую 

экономику было инвестировано примерно 27 млрд. долларов, 17 миллиарда манатов, из 

которых являются внутренними капиталовложениями, в том числе 5,948 миллиарда - в 

нефтяной сектор экономики.[2]. Вложенные 10 млрд. инвестиционных денег от иностранных 

компаний свидетельствуют о привлекательном климате для капиталовложений других стран-

инвесторов.  

В последние годы значительное увеличение валютных резервов Азербайджанской 

Республики создает широкие возможности для реализации в стране успешной 

инвестиционной политики. Азербайджан, прошедший период переходной экономики, уже 

примкнул к ряду стремительно развивающихся государств. 

В результате успешно реализуемой в Азербайджане нефтяной стратегии, мероприятий 

по развитию ненефтяных отраслей в стране с каждым годом растут финансовые 

возможности.   Валютные резервы страны, в свою очередь, позволяют своевременно и 

успешно реализовывать все необходимые инфраструктурные проекты. Уже несколько лет, 

как Азербайджан за счет доходов, получаемых от углеводородных резервов, реализует 

успешные мероприятия по разветвлению экономики.  

Согласно данным Госкомстата, в 2018- году для развития экономической и 

социальной  сферы  страны  со  всех  финансовых   источников   в   основной   капитал   были  

https://az.sputniknews.ru/expert/20190404/419927540/azerbaijan-investicii-inostrannyj-kapital-bjudzhetnye-sredstva.html
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направлены средства в размере 17 млрд. 618 млн. манатов, что примерно на 2 процентов 

ниже соответствующего периода предыдущего года. В структуре капиталовложений 

наибольший вес составили строительно-монтажные работы. Так, объем средств, 

использованных в прошлом году в строительно-монтажных работах, составил 66,4 процента 

от суммы, израсходованной на строительные работы в целом. Это же на 26,7 процентов 

выше прошлогоднего показателя. За отчетный период на строительство производственных 

объектов было израсходовано 7 млрд. 383,9 млн. манатов, а на строительство объектов 

сферы обслуживания – 7 млрд. 208,4 млн. манатов. 74,1 процентов средств, направленных на 

основной капитал, составили средства из внутренних источников, а 25,9 процентов – из 

внешних источников.  5,9 млрд. манатов, направленных из внутренних источников, 

приходится на долю государственных предприятий и организаций, остальные же – на долю 

банковских кредитов, средств бюджетных и внебюджетных фондов, личных средств 

населения и т.д.  Как видно, значительное увеличение за последние годы финансовых 

возможностей страны позволяет предприятиям и организациям, находящимся в 

собственности государства, больше расходовать средства на строительные работы. Это 

подтверждает факт расходования государственными предприятиями и организациями на 

строительные работы средств в размере 9 млрд. 129,1 млн. манатов. За отчетный период 

негосударственными предприятиями на основной капитал за счет внутренних средств было 

затрачено средств на сумму 4 млрд. 48 млн. манатов [5]. Это же связано с тем, что в 

настоящее время усиление государственной поддержки действующим в Азербайджане 

частным компаниям, выдача льготных кредитов способствует увеличению из года в год их 

финансовых возможностей.  

 На протяжении последних нескольких лет в Азербайджане проводится успешная 

политика индустриализации. Это подтверждается тем, что, начиная с 2013-го года 43 

процента всех средств, направленных на основной капитал (6 млрд. 388,7 млн. манатов), 

было использовано на развитие промышленных отраслей. И как результат этого, в 2019 году 

в Азербайджане начала деятельность значительное число промышленных предприятий. В 

2019 году в Азербайджане, ненефтяной сектор возрос на 8 процентов.  

Региональные инвестиции в социально-экономическое и инновационное развитие 

Азербайджана 
  В последние годы в Азербайджане с целью ускорения социально-экономического 

развития, как столицы, так и регионов страны принимаются и направляются на исполнение 

важные государственные программы. Это позволяет во всех сферах строить и сдавать в 

эксплуатацию чрезвычайно важные инфраструктурные объекты. С этой точки зрения с 2013-

го года была проведена важная работа. Среди них можно отметить нижеследующие: 

Судостроительно-судоремонтный завод в Баку (благодаря ему Азербайджан стал первым в 

регионе государством - производителем судов), ангарный комплекс и Международный центр 

логистики в Международном Аэропорту имени Гейдара Алиева, газотурбинная 

теплоэлектростанция, Хирургическая клиника Азербайджанского Медицинского 

Университета, отель “Fairmont Baku”, расположенный в комплексе «Пламенные башни», 

ставшего символом нашей столицы, разноуровневый дорожный узел тоннельного типа возле 

метростанции «Гянджлик», созданная на площади «Азадлыг» подземная двухэтажная 

автостоянка для парковки 2 тысяч машин и иные объекты. 

В регионах страны в эксплуатацию были сданы нижеследующие объекты: в городе 

Сумгаит, которому возвращается статус второго большого промышленного центра страны - 

Текстильный Парк «Гилан», предприятие по производству стальных труб,  в Шарурском 

районе Нахичеванской АР -Арпачайская ГЭС, в городе Ширван - Теплоэлектростанция 

«Джануб»,   Ширвано-Муганский групповой водопровод, спортивно-олимпийский комплекс,   
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в Апшеронском районе – завод по производству одноразовой пластиковой посуды и 

приформингов,   а также в Агджабединском, Белоканском, Кедабекском, Газахском, 

Габалинском, Гаджикабулском, Исмаиллинском, Шабранском и других районах - объекты 

производственного назначения и социальной инфраструктуры. Наряду с этим, в результате 

проводимой успешной инвестиционной политики в течение года и в других сферах был 

сооружен ряд чрезвычайно важных инфраструктурных объектов.  

Соответствующим указом главы государства Ильхамом Алиевым в августе 2008 года 

с целью обеспечения продовольственной безопасности в Азербайджане была принятая 

важная Государственная Программа. В прошлом периоде в стране, в частности в отдельных 

регионах страны была проведена важная работа по реализации этой программы. Особое 

внимание данному вопросу было уделено в инвестиционной программе 2015 года. Так, 

значительным вкладом в Государственную Программу, реализуемой для обеспечения 

продовольственной безопасности в стране, можно считать создание в 2015 году 

нижеперечисленных объектов:   в Баку на территории Хатаинского района – хлебный завод, 

в Сумгаите – агропромышленный комплекс «Саглам гида», в Апшеронском районе - завод 

по производству молочной продукции и мороженного «Milla», в Агджабединском районе – 

животноводческий комплекс «Агат-Агро»,  в Белоканском и Кедабекском районах – 

комплексы холодильных складов,  в Габалинском районе – завод по обработке винограда и 

молочно-животноводческий комплекс и прочие объекты.  

В 2018 году за счет всех финансовых источников были сданы в эксплуатацию: новые 

жилые дома общей площадью 1874,4 тысяч квадратных метров, 1107 больниц и 

амбулаторно-поликлинических учреждений, 41572 общеобразовательных школ, 1447 

дошкольных образовательных учреждений и иные объекты [5] .  

В 2018-м году в стране были реализованы важные проекты и по реорганизации 

дорожно-транспортной инфраструктуры. Наряду со столицей, в регионах были капитально 

реконструированы магистральные и автомобильные дороги государственного значения, в 

ускоренном режиме продолжено строительство иных дорог, имеющих важное значение.  В 

последнее время за счет крупных сумм денежных средств, выделенных на основании 

соответствующих распоряжений Президента Ильхама Алиева, ремонт и строительство 

новых сельских дорог приобрело интенсивный характер. В целом, в стране за год были 

проложены современные и комфортные дороги длиной в сотни километров.       

Следует отметить, что 3 млрд. 301,4 млн. манатов из средств, направленных 

зарубежными странами и международными организациями на основной капитал, пришлось 

на долю инвесторов из Великобритании, США, Норвегии, Японии, Чехии, Турции и 

Франции. Помимо этого, в процессе инвестирования в нашу страну активность проявили 

такие страны, как Россия, Иран, Южная Корея, Сингапур, Германия, Нидерланды, а также 

такие международные финансовые структуры, как Мировой Банк, Азиатский Банк Развития, 

Исламский Банк Развития, Совет Европы и Европейский Банк Реконструкции и Развития.  

Как видно, в 2018 году Азербайджан продолжил успешную политику в сфере 

привлечения инвестиций.  Как и в предыдущие года, продолжение наплыва иностранных 

инвестиций   в   Азербайджан,  несомненно,   связано    с    господствующей   в  стране 

благоприятной бизнес-средой. В этом плане в 2018 г. из иностранных источников в основной 

капитал было направлено инвестиций на сумму примерно 4 млрд. манатов.  

 

Заключение 

В современных условиях   организационные усилия правительства могут быть 

направлены на оказание поддержки саморегулируемых союзов, предприятий, обществ 

инновационного характера. Только в случае улучшения финансовой ситуации  и  формирова- 
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ния в стране или регионе заманчивого инвестиционного климата может быть разработана 

программа использования финансовых инструментов и финансовых методов для создания 

необходимого уровня инновационного развития. На наш взгляд, необходимо принимать 

меры, направленные на повышение уровня инновационного развития, расширяя 

одновременно информационную и инвестиционную инфраструктуру данного процесса. 

И в завершение необходимо сказать о результатах инновационной политики 

государства, которые могут способствовать широкому развитию инновационно-

инвестиционной деятельности в Азербайджанской республике: 

- сформирована система внедрения приоритетных проектов в области инноваций, 

которая основана на долевом участии бюджета государства и внебюджетного 

финансирования; 

- создаются основы нормативного регулирования процесса инноваций; 

- государство оказывает посильную непосредственную поддержку инновационных 

предприятий малого бизнеса путем развития системы региональных и отраслевых венчурных 

предприятий; 

- происходит реализация проектов в регионах Азербайджана, имеющих высокий 

потенциал для внедрения инноваций; 

- сформирована система государственной поддержки инновационных процессов, 

созданы особые технологические зоны, особенное внимание уделяется приоритетному 

развитию инфраструктуры для успешного внедрения инновационных достижений; 

- формирование информационной подсистемы на базе НАН Азербайджана. Однако 

следует отметить некоторые упущения в сфере развития инновационных технологий, 

которые объясняются отсутствием четких механизмов для реализации, разработок и 

внедрения новых достижений. К таким упущениям относят: 

- пониженную активность инновационной деятельности значительной части 

предприятий; 

 - отсутствие взаимодействия между некоторыми секторами, затрагивающими 

инновационные разработки; 

- низкую оплата итогов научных исследований, а как следствие, – 

незаинтересованность в дальнейших разработках; 

- несовершенство нормативно-правовой базы, обеспечивающей внедрение передовых 

разработок в технологический процесс предприятий. 
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Müasir şəraitdə innovasiya prosesinin təşkil olunmasının istiqamətləri 

Xülasə 

Məqalədə Azərbaycanda dövlət tərəfindən innovasiya fəaliyyətinin tənzimlənilməsi 

aspektlərindən bəhs edilir. Müəllif innovasiyaların maliyyələşdirilməsi sahəsində dövlət siyasəti, 

innovasiya prosesinin inkişaf etdirilməsi, yeni texnologiya istehsalının stimullaşdırılması kimi 

mühüm məsələləri gündəmə gətirir. Məqalədə qeyd edilir ki, bazar şəraitində innovasiya 

fəaliyyətinin həyata keçirilməsinin xüsusiyyəti iqtisadi funksiyanın yerinə yetirilməsindən ibarətdir, 

beləliklə innovasiyalar elmi innovasiyalar sahəsində əldə edilmiş nailiyyətlərin kommersiya və 

qeyri-kommersiya mübadiləsinə cəlb edilir. Nəticə etibarı ilə, istehsal təcrübəsinin yayılması yalnız 

milli iqtisadiyyat səviyyəsində deyil, həmçinin beynəlxalq miqyasda baş verir. Həmçinin yüksək 

texnologiyalar sahəsində qeyri-kommersiya mübadiləsinin informasiya və elmi-texniki sektor 

sahəsində bilik mübadiləsinə kömək etməsi məsələsinə diqqət yetirilir. Sözü gedən sektorda biliklər 

müxtəlif sahələr üçün mütəxəssislərin təlimi prosesində istifadə olunur. Bu da istehsalın, elm və 

texnikanın inkişaf perspektivlərini təhlil etməyə imkan verir.  Belə qeyri-kommersiya mübadiləsi 

elmi nailiyyət olaraq hər kəs üçün əlçatarlı olan və yeni elmi prinsiplərin mahiyyətini açıqlayan  

məlumat, material və nəşrlərin dövrünə əsaslanır. Məqalənin sonunda müəllif tədqiqat mövzusu 

üzrə elmi cəhətdən əsaslandırılmış nəticə və tövsiyyələr verir.  

Açar sözlər: innovasiyalar, innovasiya sistemi, innovasiyaların stimullaşdırılması, 
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Abstract   
In article it is told about aspects of regulation of innovative activity of the state in 

Azerbaijan. The author considers such important questions as a state policy in the sphere financing 

of innovations, development of innovative process, stimulation of production of new technologies, 

etc. In article it is noted that feature of conducting innovative activity in market conditions is 

performance of economic function, thus, innovations involve in a commercial and noncommercial 

exchange of achievement from area of scientific innovations, as a result, there is a distribution of a 

know-how not only at the level of national economy, but also internationally. It is emphasized that 

the noncommercial exchange in the sphere of high technologies promotes an exchange of 

knowledge from area of information and scientific and technical sector where this knowledge uses 

in the course of training of experts in different branches. It gives the chance to analyze prospects of 

development of production, science and equipment. Such noncommercial exchange is based on 

circulation of data, materials and publications which are in the general access, being scientific 

achievements which open an essence of the new scientific principles. In the conclusion of article the 

author offers evidence-based recommendations and conclusions about the studied subject. 
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YÜNGÜL SƏNAYEDƏ BİZNES MÜHİTİ VƏ ONA TƏSİR EDƏN AMİLLƏR 

 

Xülasə 

Biznes mühiti yüngül sənayedə fəaliyyət göstərən strukturların fəaliyyətinə və inkişafına təsir 

edən xarici və daxili amillərin məcmusu kimi xarakterizə olunur. Yüngül sənaye sferasında fəaliyyət 

göstərən müəssisələrlə biznes mühiti arasında sıx və davamlı qarşılıqlı əlaqə mövcuddur. Bu əlaqə 

və asılılıq müəssisələrin bazar mövqelərini möhkəmləndirməyə, resurslardan daha səmərəli istifadə 

etməyə və dayanıqlı inkişafa əlverişli şərait yaradır.  

Açar sözlər: biznes, rəqabət, mənfəət, bazar, marketinq, qiymətləndirmə, keyfiyyət 

 

 

Yüngül sənayedə müasir biznes mühitinin vəziyyəti 

Biznes mühiti iqtisadiyyatın müxtəlif sferalarında, o cümlədən yüngül sənayedə fəaliyyət 

göstərən strukturların fəaliyyətinə və inkişafına təsir edən xarici və daxili amillərin birləşməsi ilə 

xarakterizə olunur. Bunlara daxildir: istehlakçılar, rəqiblər, təchizatçılar, dövlətin müvafiq 

qurumları, sosial, siyasi, texnoloji, qanunvericilik amilləri və s. Biznes mühitinin sadalanan 

elementlərindən bəziləri müəssisələrin fəaliyyətinə birbaşa, digərləri dolayı yolla təsir edir. 

Məsələn, vergi qanunvericiliyindəki dəyişikliklər müəssisələrin biznes fəaliyyətinə birbaşa, 

istehlakçı seçimində dəyişiklik dolayı təsir edir.  

Biznes mühiti anlayışına müxtəlif yanaşmalar mövcuddur. Biznes mühiti müəssisələrin 

xaricində olan və onların fəaliyyətinə təsir göstərən bütün elementləri də özündə birləşdirir. Biznes 

mühiti həmçinin iş sferasında fəaliyyət göstərən strukturlarla bağlı olan iqtisadi, siyasi, sosial, 

institusional şərtlər toplusu olub həm müəssisələr üçün imkanlara və həm də təhdidlərə səbəb ola 

biləcək amillərlə xarakterizə olunur.  

Yüngül sənaye sferasında biznes mühitinin formalaşması ilə bağlı fərqli xüsusiyyətlər 

mövcuddur. Belə ki, biznes mühiti bölgə və yer baxımından fərqli şəkildə formalaşdırılır. Biznes 

mühitindəki dəyişikliklər gözlənilməz xüsusiyyəti ilə fərqlənir. İqtisadi və sosial mühitdə gələcək 

hadisələrin proqnozlaşdırılması biznes amillərinin çox olması səbəbindən son dərəcə mürəkkəbdir. 

Biznes mühiti həm də təbiidir. Bu onun daim dəyişikliyə məruz qalması ilə əlaqələndirilir. 

Araşdırmalar göstərir ki, yüngül sənaye sferasında fəaliyyət göstərən müəssisələr və biznes 

mühiti arasında sıx və davamlı qarşılıqlı əlaqə mövcuddur. Bu cür əlaqə və asılılıq yüngül sənaye 

müəssisələrinin bazar mövqelərini möhkəmləndirməyə, resurslardan daha səmərəli istifadə etməyə 

əlverişli şərait yaradır.  

Qeyd edildiyi kimi, biznes mühiti dinamik, çoxfunksiyalı və son dərəcə mürəkkəbdir, buna 

görə onun müəssisələrin fəaliyyətinə və uğuruna təsir dərəcəsini qiymətləndirmək olduqca çətindir. 

Yüngül sənayedə biznes mühitinin monitorinqi, təhlili və başa düşülməsi aşağıdakı səbəblərə görə 

vacibdir: 

- müəssisələrin güclü və zəif tərəfləri. Biznes mühiti texnoloji və digər dəyişikliklər 

kontekstində müəssisələrin fərdi baxımdan güclü və zəif tərəflərini müəyyən etməyə imkan verir. 

Məsələn, bir müəssisə aşağı qiymətli, lakin yüksək keyfiyyətli bir məhsula sahib ola bilər, lakin 

marketinq strategiyasının formalaşması ilə bağlı səviyyəsinin aşağı olması müşahidə edilə bilər; 

 - müəssisələrin fəaliyyəti ilə bağlı təhdidlər və imkanlar. Müəssisələrlə biznes mühiti 

arasında  qarşılıqlı əlaqə  prosesində  potensial  imkanlar  və  təhdidlər   müəyyənləşdirilir. Bu, daha  
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səmərəli tədbirlər toplusunu inkişaf etdirməyə imkan verir. Məsələn, xarici bir rəqibin bazara 

girməsi müəssisə üçün təhdid ola bilər və effektiv rəqabət yollarını axtarmaqla bağlı problem 

yarada bilər; 

- inkişaf istiqamətinin müəyyənləşdirilməsi. Biznes mühiti ilə qarşılıqlı əlaqə müəssisələrin 

ümumi inkişaf yolunu müəyyən etməyə imkan verir, onların imicini və nüfuzunu təhlil etməyə, 

istehlakçılarla daha səmərəli əlaqələr qurmağa imkan verir; 

- rəqabətli təhlillərin aparılması. Məlumdur ki, müəssisələrin idarəetmə fəaliyyətini rəqiblərin 

hərəkətləri əhəmiyyətli dərəcədə stimullaşdırır. Bu öz növbəsində müəssisələri inkişaf etməyə, 

bazar və rəqabət yarışında rəqiblərinin ətrafında yer almaq üçün daha mürəkkəb və bacarıqlı 

strategiyalar hazırlamağa məcbur edir. 

Yüngül sənayedə biznes mühiti müxtəlif amillərin təsiri ilə formalaşır: 

- demoqrafik amillər. Demoqrafiya insanların sayı, sıxlığı, paylanması və digər vacib statistik 

göstəriciləri özündə əks etdirir. 

Bu məlumatlar biznes mühitinin idarə edilməsi üçün vacibdir (1, s.82). Əhalinin cins və yaş 

quruluşu, təhsil səviyyəsi, gəliri, peşə bölgüsü biznesə ciddi şəkildə təsir edir. Əslində, demoqrafik 

amillər müəssisələr tərəfindən bazarda hansı məhsul və xidmətlərin təklif ediləcəyini 

müəyyənləşdirir; 

- iqtisadi amillər. Adətən müəssisələrin nəzarəti və gücü xaricində olur. Məsələn, 

istehlakçıların məhsul və ya xidmətlər almaq üçün istəkli olması və kifayət qədər vəsaitə sahib 

olması vacibdir. Alıcılıq qabiliyyətinin olması istehlakçıların gəlirlərindən, daha dəqiq desək, 

istifadə edilə bilən gəlirlərinin səviyyəsindən asılıdır. Məlumdur ki, vergi dərəcələri artırılarsa, 

istifadə olunan gəlirin səviyyəsi azalır. Bundan əlavə, əgər istehlakçılar daha çox qənaət etmək 

istəyirlərsə onda məhsul almaq vasitələri də azaldırlar. Müəssisələr bu proseslərə təsir edə bilmirlər. 

Yüngül sənayedə biznes mühitinə təsir edən   amillər haqqında 

Biznesin iqtisadi mühitinə faiz dərəcəsi, işsizlik, vergi və məzənnə kimi amillər daxildir. 

Əksər hallarda müəssisələr yalnız bu amillərə uyğunlaşa bilirlər, baxmayaraq ki, güclü müəssisələr 

öz maraqlarını qorumaq iqtidarında olur, biznes mühitinin iqtisadi amillərinə birbaşa təsir göstərə 

bilirlər; 

- coğrafi amillər. Bu amillər müəyyən dərəcədə konkret bir bölgədə inkişaf edən 

müəssisələrin növlərini müəyyənləşdirir. Ümumiyyətlə, eyni coğrafi bölgənin istehlakçıları oxşar 

zövqlərə, üstünlüklərə və ehtiyaclara malikdirlər. Ərazinin fiziki xüsusiyyətləri, iqlimi, flora və 

faunasının növü və s. insanların həyat tərzinə, ehtiyaclarına təsir göstərir. Və sonuncu sadəcə bu 

ehtiyacları ödəyən bir biznesi meydana gətirir; 

- sosial və mədəni amillər. Milli bayramlar, adətlər, adət-ənənələr də biznes mühitinin bir 

hissəsidir və ona təsir göstərir. Bir qayda olaraq, daxili bazarlarda fəaliyyət göstərən müəssisələr bu 

amillər qrupu ilə problem yaşamırlar, çünki istehlakçı ilə müəssisələrin düşüncəsində oxşarlıqlar 

mövcuddur. 

 Müəssisələr xarici bazarlara çıxdıqda isə çətinliklər və problemlər yaranır. Burada sosial-

mədəni amillər bütün sahələrdə özünü göstərir. Bu isə zərər yaranma ehtimalını artırır; 

- siyasi amillər. Bütün müəssisələr bu və ya digər dərəcədə dövlətin və onun iqtisadi 

strategiyasının təsirini yaşayırlar. Hökumət vergi dərəcələri, gömrük rüsumları, lisenziyalaşdırma və 

s. sahələrdə əsas qərarlar qəbul edir. Bundan əlavə, müəssisələrin fəaliyyətinə birbaşa təsir edən 

dövlət, iqtisadiyyatının inkişafı üçün maliyyə strategiyası da formalaşdırır.  

 Biznes mühitinin bütün siyasi amillərini aşağıdakı qruplara bölmək olar: uzunmüddətli 

amillər - uzunmüddətli əsasda biznes mühitinə təsir edəcək hökumət qərarları toplusudur.  

Məsələn, beynəlxalq ticarət təşkilatına qoşulmaq illərlə işgüzarlığın hiss ediləcəyi nəticələrə 

səbəb ola bilər;  sürətli dəyişikliklər - biznesə praktik, ani təsir göstərən qəfil hökumət qərarlarıdır. 

Məsələn, müəyyən bir məhsulun ixracına embarqonun tətbiqi onu ixrac edən müəssisələrin mənfə- 



112 
 

Tikintinin iqtisadiyyatı və menecment         Construction economycs and menecment 

2019-cu il, № 3(8) - səh.111-115         2019, № 3(8), pp.111-115 

A.T.Tağıyev             A.T.Tagiyev 

 

ətinə təsir edir; dövri dəyişikliklər - seçkilərlə əlaqəli, daha yaxşı bir həyat vəd edən növbəti yeni 

iqtisadi proqramlar (4, s.69); 

-  regional amillər - iqtisadiyyatın müəyyən bir bölgədəki sahələri ilə əlaqələndirilir. Məsələn, 

əlverişli iqlim şəraiti olan bir bölgədəki müəssisələrin fəaliyyəti yerli qanunla daha təkmil şəkildə 

tənzimlənə bilər; 

- hüquqi amillər. İstənilən ölkədə hər hansı bir müəssisə müvafiq tənzimləmə bazası ilə 

müəyyən edilən hüquq sahəsində fəaliyyət göstərməlidir. Bir müəssisənin qeydiyyatı, vergiləri 

ödəməsi, mühasibat uçotu, milli sərhədlərdən kənara çıxma qaydaları qanunvericilik səviyyəsində 

tənzimlənir; 

- texnoloji amillər. Biznes mühitinin bu amillər qrupu biznesə çox böyük təsir göstərir. 

Hazırda əvvəllər olduğundan fərqli olaraq elmi və texnoloji tərəqqi yüksək sürətlə inkişaf edir. 

Araşdırmalar göstərir ki, yeni texnologiyalarla fəaliyyət göstərn müəssisələr digərlərini bazardan 

sıxışdırıb çıxarır.  

Əslində qeyd olunan amillər hər hansı bir prosesin səbəbini, hərəkətverici qüvvəsini, təbiətini 

və ya fərdi xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirir. Konkret iqtisadi sferada hər hansı bir prosesin 

səviyyəsi dəyişən amillər kontekstində obyektiv səbəb kimi şərh edilə bilər. Beləliklə, keyfiyyətli 

bir biznes mühitinin konkret amili müəssisələrin gəlirliliyinin azalması ilə bağlı riski səviyyəsini 

təhlil etmək üçün bir vasitədir (2, s.74). 

Müasir biznes mühiti ilə əlaqədar olaraq, biznesin miqyası dəyişdikdə onun strukturu daha da 

mürəkkəbləşir, qeyri-konstruktiv təsərrüfatlararası və sahələrarası əlaqələr pozulur, lakin adekvat 

tərəfdaşlıq şəraiti yaradılması məqsədilə müəyyən amillərin düzgün qiymətləndirilməsi müsbət 

nəticələrə gətirib çıxara bilir. 

Yüngül sənayedə sahibkarlıq fəaliyyətinin müasir vəziyyəti və təhlili 

Bu baxımdan digər sferalarda olduğu kimi yüngül sənayedə də fəaliyyət göstərən xarici və 

daxili amillərin iqtisadi proseslərə təsir dərəcəsini qiymətləndirməyə ehtiyac var. Bu, yüngül sənaye 

müəssisələrinin gəlirlərinin səviyyəsinə təsir edən xarici və daxili mühiti amillərinin sistemli 

tədqiqini və araşdırılmasını tələb edən başlıca şərtlərdəndir. 

Biznes münasibətləri inkişaf etdikcə onun iqtisadi proseslərin inkişafındakı rolu daha da artır 

və biznes sferasında iqtisadi inkişaf tədbirləri bazar iqtisadiyyatının tələblərinə cavab verdikdə 

yüngül sənayenin dayanıqlı inkişaf təmin edilə bilir. Bu, biznes mühitinin qiymətləndirilməsini ən 

vacib məsələlərdən biri kimi önə çəkir. 

Məlumdur ki, biznes münasibətləri inkişaf etdikcə onun iqtisadi proseslərin inkişafındakı rolu 

daha da artır və biznes sferasında iqtisadi inkişaf tədbirləri bazar iqtisadiyyatının tələblərinə cavab 

verdikdə yüngül sənayenin dayanıqlı inkişaf təmin edilə bilir. Ona görə qiymətləndirmə obyekti 

rəqabət şəraitində bazar növlərindən və onların fəaliyyətindən asılı olaraq fərqlənə bilər. Müəyyən 

hallarda biznes strukturları barədə əldə olunan məlumatlar onun bazar dəyərinə heç bir təsir 

göstərmir. Ona görə də qiymətləndirmə zamanı istifadə olunan məlumatlar müəssisələrin hazırkı  və 

keçmiş vəziyyətini və ya onun gələcək nəticələrini mənfəətini əks etdirir (3, s.28). Bu baxımdan 

əldə edilən nəticə bütün üç yanaşmanın birləşdirilməsi əsasında ən məqbul və obyektiv hesab edilir. 

Yüngül sənaye sferasında biznes mühitinin tədqiqi həmçinin marketinq araşdırmalarının 

prioritetlərinin müəyyənləşdirilməsinə, onun vasitələri sisteminin yaradılmasına, strukturunun 

formalaşmasına təsir edən amillərin, subyektlərin, qüvvələrin və şərtlərin məcmusudur, yəni bu, 

təsərrüfat subyektinin marketinq fəaliyyətinin baş verdiyi sahədir. 

Konkret müəssisənin biznes mühiti bir neçə hissədən ibarətdir. Birincisi, bunlar xarici şərtlər və 

qüvvələrdir. Burada əsas məqsəd xarici şərtlər və qüvvələrin müəssisənin fəaliyyətinə mənfi 

təsirlərin qarşısını almaq və ya işgüzar fəaliyyətə müsbət təsirini və onun effektivliyini artırmaq 

məqsədi ilə təsirlərini öyrənmək və nəzərə almaqdır. Müəssisənin marketinq fəaliyyətini müəyyən 

edən belə xarici şərtlər və qüvvələr aşağıdakılardır: 
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- beynəlxalq: beynəlxalq müqavilələr, sazişlər sistemi; xarici ticarət qaydaları; ticarət 

əməliyyatlarının həyata keçirilməsinə dair digər ölkələrin qanunları və s.; 

- tənzimləmə: hökumət siyasəti, biznesin dövlət tənzimlənməsi sistemi, qiymət, reklam, 

rəqabət, mövcud qanunvericilik; 

- iqtisadi: istehsal, məhsul və ya xidmətlərə tələbat, əhalinin gəlirləri, inflyasiya, vergilər; 

- texnoloji: elmi və texnoloji tərəqqinin nailiyyətlərini tanıtmaq məqsədilə müasir 

texnologiyalardan istifadə səviyyəsi; 

- siyasi: siyasi quruluş, cəmiyyətin siyasi təşkilatı; 

- ekoloji: ekoloji tələblər; 

- rəqabət: rəqabətin intensivliyi, formaları və növləri, onun dinamikası; 

- sosial: mədəni, demoqrafik. 

Biznes mühitinin ikinci hissəsi müəssisənin müəyyən dərəcədə mənimsəyə biləcəyi, təmasda 

olduğu subyektlərdir. 

Xarici iş mühiti ilə əlaqəli subyektlərdən əsas araşdırma obyekti şübhəsiz istehlakçılardır. 

Onların davranışları, satın alınma motivləri, vərdişləri, həyat tərzi, alıcılıq qabiliyyəti, ehtiyacları, 

istəkləri, tələbləri qərar qəbul etmə proseslərində marketinq fəaliyyətinin məzmununu, 

istiqamətlərini və xüsusiyyətlərini müəyyən edən ən vacib amillərdir. 

 

Nəticə 

Marketinq araşdırmalarının daha bir vacib obyekti müəssisənin mikro mühitidir. Burada ən 

vacib cəhət müəssisənin fəaliyyəti və bazarda yerini müəyyən edən missiyası, məqsəd və vəzifələri, 

fəaliyyət sahəsinin düzgün seçilməsinə cavabdeh olan idarəetmə orqanının tərkibi, ixtisasları, 

təcrübəsi və iş üsulları, ölçüsü, satış dinamikası, gəlirləri, mənfəəti, imici, marketinq funksiyalarının 

rolu və yerindən ibarətdir. 

Müəssisənin biznes və mikro mühitini araşdırmağın əsas vəzifəsi mövcud qüvvə və şərtlər 

fonunda fəaliyyət göstərən ayrı-ayrı strukturların maraqlarının uzunmüddətli tarazlığına nail olmaq 

yollarını tapmaq və öz potensiallarından yaradıcı istifadə etməklə mövcud ziddiyyətləri aradan 

qaldırmaqdır. Bu baxımdan aşağıdakılar vacibdir: 

- hədəflərin qoyulması yolunda müəssisələrin mümkün risklərinin nəzərə alınması; 

 - marketinq strategiyasının ekoloji dəyişikliklərə uyğunlaşdırılması; 

- marketinq fəaliyyətinin həyata keçirilməsinin nəticələri barədə bazarla bağlı məlumatların 

olması. 

Beləliklə, biznes mühiti bütün müəssisələrin fəaliyyətinə təsir edən mürəkkəb, dinamik, 

gözlənilməz amillər toplusudur. Biznes mühitini başa düşmək və təhlil etmək ciddi rəqabət, hər bir 

müştəri üçün mübarizə və nəticədə gəlir baxımından müəssisələrin uğurlu inkişafı üçün strateji 

əhəmiyyət daşıyır. 
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Бизнес сфера в лёгкой промышленности и влияющие на неё факторы 

Резюме 

     Деловая среда характеризуется совокупностью внешних и внутренних факторов, 

влияющих на функционирование и развитие структур легкой промышленности. Между 

предприятиями, работающими в легкой промышленности, и бизнес-средой существуют 

прочные и долгосрочные отношения. Эта связь и зависимость создадут возможности для 

бизнеса укрепить свои позиции на рынке, более эффективно использовать ресурсы и 

обеспечить устойчивое развитие. 

Ключевые слова:  бизнес, конкуренция, прибыль, рынок, маркетинг, оценивание, 

качество 
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Light industry business and faktors influencinp it   

Abstract       
Business sphere is characterized by totality of internal and external  factors, influencing on 

functioning and development of structure of light industry.  Among  enterprises  operating in light 

industry, and business-sphere exist strong and long-term connection. This connection and 

dependence create  possibility for business for strengthening its position in market, using resources 

more effectively and providing stable development. 

Keywords : business, competence, income, market, marketing, assessment, quality  
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NEFTQAZÇIXARMADA İNSAN KAPİTALINDAN İSTİFADƏ VƏ İSTEHSAL 

XƏRCLƏRİNİN AŞAĞI SALINMASI 

 

Xülasə 

Bazar münasibətlərində neftqazçıxarma müəssisələrinin fəaliyyətini xarakterizə edən əsas 

göstəricilərdən biri istehsal xərcləridir. İstehsal xərclərinin aşağı salınması, məhsul vahidinin 

istehsalına çəkilən xərclərin azaldılmasında bütün şərtlər eyni olduqda, rəqabətqabiliyyətli məhsul 

istehsal edilməsi və müəssisənin istehsal-resurs potensialından, o cümlədən insan kapitalından 

səmərəli istifadə olunması əsas məqamlardan biridir. 

Açar sözlər: istehsal xərcləri, quyu fondu, əsas fondlar, məhsul vahidi 

 

 

Məlumdur ki, “Azneft” İstehsalat Birliyi (İB) və onun ayrı-ayrı neftqazçıxarma idarələri 

(NQÇİ) üzrə neft və qaz hasilatına çəkilən istehsal xərcləri ilbəil artır. Odur ki, NQÇİ-də neft və qaz 

hasilatına çəkilən xərclərin azaldılması və bununla da bir ton neft və qazın maya dəyərinin aşağı 

salınması probleminin həll edilməsi günün vacib məsələsidir. 

Qeyd edək ki, istismar xərclərinin artmasının səbəbləri müxtəlifdir: insan kapitalından qeyri-

səmərəli istifadə edilməsi, fəaliyyətsiz quyu fondunun artması, fəaliyyətdə olan quyu fondundan 

səmərəli istifadə edilməməsi, təmirlər sayı və onların keyfiyyəti, neft emalı resurslarının 

bahalaşması və s. 

Azərbaycanın quyu yataqlarında istismar edilən quyular məhsulun çox sulaşması ilə 

səciyyələnir və bu da mayenin çıxarılmasına sərf edilən enerji xərclərinin, mayenin nəqli, onun 

texnoloji hazırlanması xərclərinin artması ilə müşayət olunur. Bundan başqa, quyuların fəaliyyətə 

qaytarılması vaxt və vəsait tələb edir, bunlar neft hasilatı həcmini azaltmaqla istehsal xərclərini 

artırır ki, bu da insan kapitalından səmərəli istifadəni özündə ehtiva edir. [1-4] 

İstehsal quyu fondundan istifadənin yaxşılaşdırılması üçün təmirin keyfiyyətini 

yüksəltməklə onların təmir arası müddətini artırmaq lazımdır. Təkcə Abşeron yarımadasında 

fəaliyyət göstərən NQÇİ-də quyuların boş dayanması ilə əlaqədar hər gün neft itkisi tonlarla 

ölçülür, bu da bazar münasibətlərində qəbul edilməzdir. 

Həmçinin, quru yataqlarında istismarda olan quyuların əksəriyyəti kiçik debitlidir. Odur ki, 

hər gün bir quyu üçün rentabelli debitin təyin edilməsi və bu məqsədlə müxtəlif texniki-iqtisadi 

göstəricilərdən istifadə edilməsi külli miqdarda xərclərə qənaət edərdi. 

Dünya təcrübəsi göstərir ki, işlənmədə olan neft yataqlarında quyu fondu ilbəil 

yenilənməlidir. Bu zaman yeni istismara veriləcək quyunun gözlənilən debiti və başqa göstəriciləri 

nəzərə alaraq, onun iqtisadi cəhətdən əsaslandırılması yerinə yetirilməlidir. Halbuki, son illərin 

təcrübəsi göstərir ki, istismara daxil edilən yeni quyular kiçik debitli olmaqla çox böyük qiymətə 

başa gəlir ki, bunlarında istismarı bazar iqtisadi münasibətləri prinsipinə uyğun gəlmir, sərf edilən 

kapital qoyuluşunun (investisiyanın) ödənmə müddəti böyük olur ki, bu da iqtisadi cəhətdən 

əlverişli deyildir və öz əksini bilavasitə xərclərin artmasında göstərir. Hasil olunan məhsulun maya 

dəyərinin aşağı salınması, xüsusi ilə onun ayrı-ayrı xərc maddələrinin təhlil edilməsi və nəticə 

etibarı ilə bütün ehtiyatların aşkar edilərək istehsal sahələrində tətbiqi ən əhəmiyyətli məsələlərdən 

biridir. Bütün bunlar işçi qüvvəsi və bütövlükdə insan kapitalından istifadənin yaxşılaşdırılmasını 

tələb edir. 
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Məlumdur ki, neft və qaz hasilatı maya dəyəri ümumiləşdirici göstərici olmaqla 

neftqazçıxarma müəssisəsinin istehsal təsərrüfat fəaliyyətini səciyyələndirir. Məhz buna görə də 

müxtəlif NQÇİ-də maya dəyərinin strukturu, onun ayrı-ayrı xərc maddələrinin səviyyəsi, bu 

xərclərə təsir edən amillər geniş təhlil olunmalıdır. Maya dəyərinin tərkib hissəsi neftin çıxarılması, 

onun yığılması və nəqli ilə əlaqədar xərclərdən, əsas vəsaitlərin amortizasiyası, enerji, material, 

yanacaq və bir sözlə müəssisənin istehsal-resurs potensialına çəkilən xərclərdən ibarətdir. 

Bu xərc maddələri neftqazçıxarmada öz əksini neft və qazın kalkulyasiyasında göstərir. 

İstehsal xərcləri müəssisənin məhsul istehsalı üçün zəruri olan bütün xərclərinin cəmindən ibarətdir. 

Bu, istehsal binasının istismarına, maşın, dəzgah və avadanlıqalrın alınıb quraşdırılmasına, icarə 

haqqı, fəhlələrin əmək haqqı, həmçinin xammal, köməkçi materiallar, enerji və s. xərclərdən 

ibarətdir. 

Yuxarıdakı xərclərin bəziləri istehsal olunmuş məhsulun həcmindən asılı olmayaraq 

dəyişməyib sabit qalır (şərti-daimi xərclər). Bu xərclər hətta istehsal həcmi sıfır həddində olduqda 

belə mövcuddurlar. İstehsal xərclərinin digər hissəsi istehsal olunmuş məhsulun həcminin 

dəyişməsi ilə dəyişir (xammal, materiallar, yanacaq, enerji xərcləri, fəhlələrin əmək haqqı). Bu şərti 

dəyişən xərclərdir. İnsan kapitalına çəkilən xərclərdə şərti-dəyişəndir. İstehsal xərclərinin sabit və 

dəyişən xərclərə bölünməsinin müəssisə üçün əhəmiyyəti vardır. Beləki, müəssisə bazar 

konyunkturasına uyğun olaraq istehsal xərclərinin optimal həcmdə saxlanmasına nəzarət etmək 

üçün yalnız dəyişən xərclərin həcmini tənzimləməlidir, çünki sabit xərclər bazar konyunkturasından 

asılı olmayaraq demək olar ki, dəyişməz qalır. “Azneft” İB-nin məhsul istehsalına çəkilən ümumi 

xərclərində şərti-dəyişən xərclərin xüsusi çəkisi 25-27%, şərti-sabit xərclərin xüsusi çəkisi isə 75-

73% təşkil edir. 

Neftqazçıxarmada xərc maddələrinin kalkulyasiyasına nəzər yetirsək aşağıdakıları qeyd 

etməliyik. Beləki,  “neftin çıxarılmasına enerji xərcləri” maddəsi üzrə xərclərin xüsusi çəkisi ümumi 

xərclərdə artmaqda davam edir. Qeyd etmək lazımdır ki, elektrik enerjisi neft mədənlərində həyata 

keçirilən bütün texnoloji proseslərdə istifadə olunur. Buna görə də elektrik enerjisinə qənaət 

edilməsinin, ondan səmərəli istifadənin çox böyük əhəmiyyəti vardır. 

Quruda fəaliyyət göstərən NQÇİ-də neft hasilatında ştanqlı-dərinlik nasos istismar üsulu 

böyük xüsusi çəkiyə malikdir (80 faizdən çox). Söhbət əsasən bu istismar üsulu ilə işləyən quyulara 

sərf edilən elektrik enerjisinə çəkilən xərclərdən gedir və bu da neftin maya dəyərində enerji 

xərclərinin xüsusi çəkisinin artmasında öz əksini tapır. Digər şərtlərlə yanaşı, enerji xərclərinin 

yüksək olmasının əsas səbəbi işçi agentə, elektrik mühərriklərinin gücündən istifadə olunmasına, 

həmçinin yüksək gərginlikli şəbəkələrin saxlanılmasına çəkilən xərclərin artmasıdır. Təbiidir ki, 

müəssisədə yüksək ixtisaslı işçilərin olması bu məsələlərin müsbət həllinə imkan yaradacaqdır. 

Enerji xərclərinin aşağı salınması üçün ilk növbədə çox sulaşmış (95%-dən çox) quyulara su 

axınlarının azaldılması tədbirlərinin, quyularda, xüsusi ilə kompressor quyularında optimal 

texnoloji iş rejiminin müəyyən olunmasının, güc və elektrik xərclərinin hesabatının aparılmasının 

həyata keçirilməsi vacibdir. Qeyd edək ki, hal-hazırda NQÇİ-də elektrik enerjisinin uçota alınması 

lazımı səviyyədə deyil. Belə ki, hasilatın ildən-ilə aşağı düşməsi şəraitində elektrik enerjisi sərfinin 

işlənilmiş sərf normalarına uyğun olaraq nizama salınması və bununla da elektrik enejisinə qənaət 

edilməsi günün vacib məsələlərindəndir. “Laylara süni təsir xərcləri” neft və qazın maya dəyərində 

az faiz təşkil etsədə, neft hasilatının sabitləşdirilməsi və artırılmasında xüsusi əhəmiyyəti vardır. Bu 

xərc maddəsinə lay təzyiqinin saxlanılması məqsədilə su (agent) vurulması və neft veriminin 

yüksəldilməsi üçün yeni üsullara çəkilən xərclər daxildir. “Azneft” İB-nin NQÇİ-də istismar edilən 

yataqların əksəriyyəti (xüsusi ilə quru yataqları)   istismarın  son  həddindədir. Odur  ki, belə 

yataqlarda lay  təzyiqinin saxlanması məqsədilə laya süni təsirdən (suvurma və s.) istifadə edilir ki, 

bu da enerji xərclərinin artmasına səbəb olur. Bu xərc maddəsinin azaldılmasında da insan 

kapitalından səmərəli istifadə mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 
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 “Avadanlığın saxlanılması və istismarı xərcləri” xərc maddəsi ən böyük xüsusi çəkiyə 

malikdir. Bu xərc maddəsinin azaldılması üçün görülən işlərə, xüsusi ilə quyuların cari və yeraltı 

təmiri ilə əlaqədar işlərin daha keyfiyyətlə aparılması aiddir. Bu xərc maddəsi şərti daimi xərclərin 

tərkibində yüksək xüsusi çəkiyə malikdir və hasil edilən neftin həcmindən asılı deyildir. Burada da 

kadr potensialından səmərəli istifadə, quyuların təmirdən vaxtında daxil olmasının təmin edəcəkdir. 

“Neft və qazın yığılması və nəqli xərcləri”-ində nasos vurucu stansiyaları, boru kəmərləri, 

neft və qazın yığılması və nəqli üçün lazım olan avadanlıqların amortizasiyası böyük xüsusi çəkiyə 

malikdir. 

“Neftin texnoloji hazırlanması xərcləri” maddəsi üzrə xərclərin azaldılması digər şərtlərlə 

yanaşı neftin keyfiyyətini artıran demulqatorların nə dərəcədə düzgün seçilməsindən də (daha ucuz 

başa gələn) asılıdır. 

Axırıncı iki xərc maddəsi kompleks maddəyə aiddir və burada da kadr potensialından 

səmərəli istifadə etmək, başqa şərtlər eyni olduqda bütövlükdə xərclərin azaldılmasına şərait 

yaradardı. 

Burada bir məqama fikir vermək lazımdır. Beləki, digər istehsal sahələrindən fərqli olaraq 

neftqazçıxarmada işçilər sayı əsasən istehsal həcmindən (neft hasilatı) deyil, quyular sayından, 

onların yerləşdirilməsi və iş şəraitindən asılıdır. Ona görə də perspektiv dövr üçün quyu fondu 

planlaşdırılan neft hasilat həcmindən və quyularının debitinin orta artımına əsasən təyin edilir. Neft 

hasilatında işçilər sayını təyin edən zaman aşağıdakılar nəzərə alınmışdır: 

1) neft hasilatının avtomatlaşdırılması və telemexanikləşdirilməsi; 

2) əl proseslərinin kiçik mexanikləşdirmə və avtomatlaşdırılmasını tətbiq etməklə 

əlaqədar iş şəraiti və istehsalın təşkilinin yaxşılaşdırılması; 

3) mədənlərdə mexanikləşdirilmiş nəqliyyat vasitələrinin tətbiqi. 

Personal sayının təyin edilməsi zamanı bir quyuya işçi qüvvəsinin xüsusi sərfinin mövcud 

vəziyyəti əsas götürülür. Digər neftmədən obyektlərinin (neftvurma təsərrüfatı və rezervuar parkı, 

kust (küt) nasos stansiyası, vurucu quyular, qazanxana və s.) avtomatlaşdırılması, bu obyektlərə 

bilavasitə qulluq edən işçilər sayının azalmasına təsir edir. 

Qeyd edək ki, bu kateqoriya işçilər sənaye-istehsal heyətinin ümumi işçilər sayının 35 %-ni 

təşkil edir. Elektrik sexi mexaniki emalatxana və s. çalışan (ümumi işçilərin sayının 22%) digər 

işçilərin sayının dəyişməsi, neft hasilatının avtomatlaşdırılmasından, istehsal və əməyin təşkilinin 

yaxşılaşdırılmasından asılıdır. 

Beləliklə, istehsal xərclərinin azaldılmasında mühüm rol oynayan insan kapitalını 

səciyyələndirən sənaye-istehsal heyətinin sayı aşağıdakı qruplara bölünür: 

a) quyuların avtomatlaşdırılmasından asılı olan; 

b) digər neft-mədən avadanlıqlarının avtomatlaşdırılmasından asılı olan; 

c) avtomatlaşdırma və telemexanikləşdirilmədən asılı olmayan. 

Qeyd etmək lazımdır ki, neftqazçıxarma müəssisəsində işçi qüvvəsindən səmərəli istifadə, 

istehsalatda əmək məhsuldarlığının artması, məhsul vahidinin maya dəyərinin azalmasına səbəb 

olur. Neftqazçıxarma müəssisəsində əmək məhsuldarlığının artırılmasının mühüm amillərindən biri 

də istehsalın və əmək şəraitinin təşkilinin sistemli olaraq təkmilləşdirilməsindən ibarətdir ki, bu da 

işçilərin düzgün yerləşdirilməsi və onların iş vaxtı balansından tam istifadəni özündə ehtiva edir. 

Əmək məhsuldarlığının artım mənbələri və ehtiyatları – bu, iş vaxtına qənaətin istifadə 

olunmamış imkanlarını əks etdirir və aşağıdakılardan ibarətdir: qeyri-rasional əmək məsrəflərinin 

ləğvi; yeni texnika, qabaqcıl texnologiyanın tətbiqi və istehsalın rasional təşkili. 

Bu ehtiyatlar ayrı-ayrı əlamətlərə: növlərinə, istifadə metodlarına, yaranma yerinə və istifadə 

xarakterinə görə bölünür. Neftqazçıxarmada aşağıdakı üç qrup ehtiyatları fərqləndirirlər: neft 

hasilatının əməktutumunun azaldılması; iş vaxtından istifadənin və kadrlardan istifadənin 

yaxşılaşdırılması. 
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Əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi ehtiyatlarının birinci qrupu istehsalın texniki 

səviyyəsinin yüksəldilməsi, quyu məhsulunun tam istifadəsi, istehsalın və əməyin təşkilinin 

yaxşılaşdırılması, işçilərin mədəni-texniki səviyyəsinin yüksəldilməsində öz əksini tapır. Bazar 

münasibətləri şəraitində sənayedə elmi və texniki inkişafın indiki səviyyəsində əmək 

məhsuldarlığının birinci qrupunun əhəmiyyəti getdikcə yüksəlir 

İkinci qrup ehtiyatlar işə çıxmamaların azaldılması, növbədaxili iş vaxtı itkiləri və 

boşdayanmaların ləğvi ilə əlaqədardır ki, bu da təşkilatı-texniki səbəblər və əmək intizamının 

pozulması ilə şərtlərnir. 

Üçüncü qrup ehtiyatlar kadrlardan rasional istifadə də öz əksini tapır və inzibati-idarəetmə 

personal sayının azalması imkanları, ixtisaslı kadrların tərkibinin daimiliyinin təmin edilməsini 

əhatə edir. 

Bütün bunlar neftqazçıxarma sənayesində istehsal xərclərinin azaldılması baxımından 

mühüm amillərdir və insan kapitalından istifadə isə bütövlükdə istehsalın səmərəliliyinin artırılması 

ilə məhsul vahidinə çəkilən xərclərin azaldılması və rəqabətqabiliyyətli məhsul istehsalı üçün çox 

vacibdir. 

Beləliklə, neftqazçıxarmada istehsal-resurs potensialı baxımından istehsal xərcləri, onların 

tərkibi və aşağı salınması qruplarına qısa da olsa nəzər saldıq, bunun reallaşdırılması yollarını 

göstərdik. Bunların həyata keçirilməsi bütövlükdə insan potensialından səmərəli istifadə edilməsi 

ilə əlaqədardır və məhsulun maya dəyərinin aşağı salınmasına imkan verə bilər. 
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Исполъзование человеческого капитала в нефтегазодобыче и снижение 

производственных затрат 

Резюме 

В условиях рыночных отношений основным показателем нефтегазодобывающих 

предприятий являются производственные затраты. При равных условиях снижения 

производственных затрат и уменьшения расходов на производство единицы продукции 

производство конкурентоспособной продукции и рациональное использование 

производственных ресурсов предприятия является одним из основных факторов. 

Ключевые слова: производственные затраты, фонд скважин, основные фонды, 

единица продукции 
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Abstract 

 

In the condition of market relations, production costs are the main indicators of activity of 

oil and gas companies. With the same reduction rates of costs for production and a product unit, 

the production of competitive products and the rational use of production resources of a company 

are the main factors. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЛОЯЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Резюме 

В статье показана связь между конкурентоспособностью организации и 

лояльностью её персонала. Отмечено, что лояльность сотрудников является ключом к 

устойчивому развитию компаний и повышения их конкурентоспособности. Как основной 

источник в повышении лояльности персонала приведены коммуникационные процессы и 

мотивация работников.  

Ключевые слова: конкурентоспособность, лояльность персонала, коммуникация, 

мотивация, количественные показатели, вознаграждение, привлечение 

 

 

Конкурентоспособность человеческих ресурсов всегда является ключевым вопросом 

для компаний. Для привлечения квалифицированной рабочей силы предприятия постоянно 

совершенствуют политику управления персоналом. Более сложная задача, стоящая перед 

компаниями, состоит в том, как удержать сотрудников от привлечения соблазна других 

конкурентов. В этом, в первую очередь помогает повышение лояльности персонала. 

Лояльность сотрудников имеет ряд преимуществ для компаний. С точки зрения 

прибыли, лояльные сотрудники, как правило, работают лучше, чем ожидалось, с их высокой 

мотивацией и способностями. Таким образом, производительность труда, безусловно, будет 

на высоком уровне, принося больше прибыли для компании. С точки зрения стоимости, 

лояльные сотрудники склонны оставаться в компании и всегда рекомендуют свою компанию 

как хорошее рабочее место. В результате стоимость найма компании будет уменьшена 

(Byars, et al 2001). Таким образом, лояльность сотрудников является ключом к устойчивому 

развитию компаний и повышения их конкурентоспособности. 

Чтобы удержать сотрудников, мы должны выяснить, что влияет на намерение 

сотрудника остаться в компании. В этом широко используется иерархия потребностей 

Абраама Маслоу.  

Иерархия потребностей Маслоу - это мотивационная теория в психологии и 

менеджменте, включающая пятиуровневую модель потребностей человека, часто 

изображаемую в виде иерархических уровней в пирамиде. 

Потребности, находящиеся на более низком уровне в иерархии, должны быть 

удовлетворены, прежде чем отдельные лица смогут удовлетворять потребности, которые 

находятся выше. Данные потребности следующие: физиологические, безопасность, любовь и 

принадлежность, уважение и самореализация. 

Каждый менеджер должен знать, на какой ступене иерархической лестницы 

находится работник, чтобы удовлетворяя именно эти потребности, мотивировать работника.  

Другим немаловажным рычагом мотивирования является Программа вознаграждений 

и признаний. Есть много причин иметь Программу вознаграждений и признаний 

сотрудников, которые также могут называться программами лояльности, вознаграждений, 

признания или вовлечения сотрудников. Хотя эти термины часто  используются  взаимозаме- 
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няемо, системы вознаграждения и признания следует рассматривать отдельно. Системы 

вознаграждения сотрудников - это программы, созданные компанией для поощрения 

производительности и мотивации сотрудников на индивидуальном или групповом уровнях. 

Программы лояльности сотрудников призваны обеспечить как моральное вознаграждение, 

так и вознаграждение в виде финансовой выгоды. Программа лояльности сотрудников часто 

сочетается с программой вознаграждений, так как многие элементы проектирования и 

поддержки обоих одинаковы. 

Существует множество причин, по которым в каждой организации должна быть Программа 

вознаграждений и признания сотрудников. Четыре из этих причин являются основными. 

1. Вести измеримые результаты бизнеса. 

Успешные программы признают, что производительность и мотивация сотрудников 

являются одним из наиболее важных факторов, влияющих на доход и прибыльность 

компании. Хорошая программа должна мотивировать и привлекать сотрудников, но также 

должна улучшать итоговые показатели за счет повышения уровня удержания сотрудников, 

увеличения числа обращений, сокращения несчастных случаев, сокращения расходов на 

здравоохранение и поощрения повышения производительности. 

2. Управлять и сохранять лучшие таланты. 

Главная причина, по которой большинство работников покидают свои рабочие места, 

заключается в том, что они не чувствуют благодарности. Сотрудники, которые чувствуют 

себя признанными и ценят, остаются дольше. Bersin by Deloitte сообщает, что организации с 

эффективными программами признания и высокой вовлеченности имели на 31% меньший 

добровольный оборот, чем организации с неэффективными программами признания. 

Поставщик программы вознаграждений Globoforce сообщает, что их клиент Quintiles 

сократил текучку кадров на 50% в течение года после реализации своей программы 

признания.  

3. Поощрять вовлечение сотрудников в процесс управления. 

Эффективная программа лояльности сотрудников должна способствовать созданию 

командной среды, формированию позитивного поведения и стимулированию интереса 

сотрудников. Высокая вовлеченность сотрудников является ключом к повышению 

результатов вашего бизнеса по всем показателям, таким как производительность, 

прибыльность, удовлетворенность клиентов и безопасность. В 2012 году Gallup провела 

исследование, которое подтвердило, что хорошо установлена связь между вовлеченностью 

сотрудников и такими результатами работы как рейтинги клиентов, прибыльность, текучесть 

кадров, инциденты безопасности, прогулы и качество (дефекты). 

4. Информирование о корпоративных ценностях 

Недостаточно иметь большие корпоративные ценности, если ваши сотрудники не 

знают о них. Чтобы полностью интегрировать ваши основные ценности в вашу культуру, вы 

должны согласовать их с поведением сотрудников. Ваши ценности лежат в основе вашего 

бизнеса, вашей миссии и вашего успеха. Интегрируя их в признание, вы можете поставить их 

вперед и в центр и побудить своих сотрудников воспринимать и уважать их. Ваши ценности 

становятся частью бренда вашего работодателя. 

Необходимо также отметить роль коммуникаций в повышении лояльности персонала. 

Коммуникация играет важную роль в формировании лояльности сотрудников.  

Коммуникационный процесс в компании должен быть структурирован для 

информирования и обучения сотрудников. Он также должен подчеркнуть и подтвердить 

сотрудникам, что их вклад способствует росту компании. 

Правильно выполненное общение также помогает получить представление о том, как 

ваши сотрудники относятся к атмосфере  компании. Необходимо  внедрить  систему  двусто- 
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ронней связи, в которой менеджеры регулярно общаются со своими подчиненными. Кроме 

того, необходимо создать канал обратной связи, где сотрудники могут предлагать 

комментарии и предложения. Мнения сотрудников по вопросам компании часто добавляют 

новую перспективу, а также дают им почувствовать  свою ценность в организации. 

Большинство компаний, особенно средних и крупных предприятий, следуют бизнес-

модели, когда на первом месте стоят акционеры, на втором месте клиенты, а наемные 

работники где-то еще ниже. 

Но для успешного бизнеса нужно немного изменить эту структуру. Нужно начать с 

сотрудников и вывести их на передний план. Кроме того, необходимо обращаться к ним как 

к членам команды, так как это создает более тесную связь. С членами команды менеджер 

сможет лучше обслуживать своих клиентов, удовлетворить их и получать выгоды для всех 

заинтересованных сторон. 

Процесс управления персоналом необходимо начать с этапа найма. Когда менеджер 

принимаете на работу, люди сосредотачиваются на своих основных ценностях, а не на своих 

академических и профессиональных качествах и опыте. Это, конечно, важно, но найм людей 

с соответствующими ценностями гарантирует, что они хорошо впишутся в компанию. 

Поощрение индивидуального роста- другой важный показатель лояльности 

персонала. Сотрудники должны расти вместе с бизнесом. Путь к карьере является одним из 

сильнейших факторов, влияющих на лояльность и удержание сотрудников. Для многих 

успешных предприятий рост бизнеса является важной стратегией удержания. Когда 

компания инвестирует в рост, ее сотрудники останутся заинтересованными, особенно если 

им позволено развиваться вместе с компанией. 

Каждый бизнес должен использовать хорошие возможности роста; тем не менее, при 

этом нужно найти способ удержать своих людей. Многие предприятия не могут этого 

сделать. По мере их роста они упускают из виду важность сохранения людских ресурсов . 

Чтобы сделать это, менеджеры должны позволить своим людям увидеть более широкие 

картины, возможности для роста, которые компания создаст, и заставить их чувствовать 

энтузиазм по этому поводу. 

Таким образом, хорошее отношение к людям - лучший способ завоевать их 

лояльность. Необходимо уважать своих сотрудников, поощрять их усилия и вклад, 

предоставлять гибкие графики, слушать и слышать их, использовать их отзывы, узнавать их 

и, самое главное, отмечать их. Все это поможет повысить лояльность сотрудников. 
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İşçilərin loyallığının artırılması yolları və bunun təşkilatın rəqabətqabiliyyətinə təsiri 

Xülasə 

Məqalədə təşkilatın rəqabət qabiliyyəti ilə işçilərinin loyallığı arasındakı əlaqə 

göstərilmişdir. Qeyd olunmuşdur ki, işçilərə loyallıq hissinin aşılanması şirkətlərin davamlı 

inkişafının və rəqabət qabiliyyətlərinin artırılmasının əsas istiqamətidir. İşçi loyallığının 

artırılmasında əsas mənbə olaraq kommunikasiya prosesləri və işçilərin motivasiyası qeyd 

olunmuşdur. 

Açar sözlər: rəqabət, işçi loyallığı, kommunikasiya, motivasiya, kəmiyyət göstəriciləri, 

mükafat, cəlb etmə 
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Ways of increasing staff loyalty and its impact on the competitiveness of the organization 

Abstract 

The article shows the relationship between the competitiveness of the organization and the 

loyalty of its staff. It was noted that employee loyalty is the key to sustainable development of 

companies and increases their competitiveness. As the main source in increasing staff loyalty, it has 

been given communication processes and employee motivation. 
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AZƏRBAYCANDA TİKİNTİ VƏ DAŞINMAZ ƏMLAK BAZARININ FORMALAŞMASI VƏ 

SƏMƏRƏLİ FƏALİYYƏTİNDƏ DÖVLƏTİN İNVESTİSİYA SİYASƏTİNİN ROLU 

 

Xülasə 

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində dövlət fəaliyyətinin ən vacib sahələrindən biri Azərbaycanda 

investisiya fəaliyyətinin inkişafı və həyata keçirilməsidir. Bunun səbəbi sərmayələrin milli 

iqtisadiyyatın uğurlu inkişafı üçün maddi əsas olmasıdır. 

Bununla yanaşı, elmi və praktiki cəhətdən sağlam bir investisiya siyasətinin həyata 

keçirilməsi, ölkədə tikinti və daşınmaz əmlak bazarının formalaşması və səmərəli fəaliyyətinin təmin 

edilməsi vacib şərtləndədir.  

Dövlətin tərəfindən düzgün investisiya siyasətinin həyata keçirilməsi iqtisadi sistemdə tikinti 

sisteminin uğurla inkişafı üçün əlverişli şərait yaradır ki, bu da öz növbəsində milli bazarın mühüm 

bir seqmentinin - tikinti bazarının inkişafına kömək edir. 

Aşar sözlər: tikinti bazarı, daşınmaz əmlak, investisiya siyasəti, investisiya Şirkəti, Yol Xəritəsi, 

sənaye parkları, sənaye məhəllələri, mənzil tikintisi 

 

 

Müasir bazar iqtisadi münasibətləri şəraitində iqtisadi infrastrukturun mühüm elementlərindən biri 

də tikinti və daşınmaz əmlak bazarı hesab olununr. Belə ki məhz bu bazarın səmərəli fəaliyyəti bütövlükdə  

cəmiyyətdə geniş təkrar istehsalın uğurla reallaşdırılmasına əlverişli zəmin yaratmış olur.  

Son illərdə dövlət tərəfindən Azərbaycanın tikinti və daşınmaz əmlak bazarında məlum 

səbəblər üzündən (milli valyutanın qiymətdən düşməsi, bank kreditlərini axının zəifləməsi, 

həmçinin tikinti sektoruna dövlət tərəfindən ayrılan maliyyə vəsaitlərinin həcminin aşağı düşməısi) 

yaranan durğunluğun nəticələrinin aradan qaldırılması üzrə geniş həcmdə tədbirlər görülür.  

Qeyd etmək lazımdır ki, ümumilikdə iqtisadi dövriyyədə tikinti sahəsinə xas olan spesifik 

xüsusiyyətləri nəzərə almaqla, buraya yönəldilən investisiyaların verəcəyi səmərənin iqtisadiyyata 

real təsirinin hiss edilməsinə müəyyən vaxt tələb olunurr. Bu isə dövlət tərəfindən tikinti sektorunda 

əsaslı və səmərəli investisiya siyasətinin intensiv şəkildə ardıcıl və davamlı olaraq reallaşdırılmasını 

tələb edir. 

Bu sahədə dövlətin fəaliyyətinin koordinasiya edilməsi və investisiya siyasətinin səmərəli 

reallaşdırılmasını təmin etmək məqsədilə hələ bir müddət əvvəl Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 2006-cı il 30 mart tarixli 1395 nömrəli «İnvestisiya Fəaliyyətinin Təşviqi üzrə Əlavə 

Tədbirlər haqqında» Sərəncamı ilə «Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti» Açıq Səhmdar Cəmiyyəti (AİŞ 

ASC) yaradılmışdır. «Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti»nin yasradılmasında başlıca məqsəd iqtisadi 

dövriyyəyə daxili və xarici investisiyaları cəlb etərək Azərbaycan iqtisadiyytında qeyri-neft 

sektorunu və təbii ki, ilk növbədə tikinti kompleksinin sürətli və dinamik inkişafının təmin 

edilməsidir. 

«Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti» iqtisadiyyatın bütün sahələrində - sənayedə, tikintidə, aqrar 

bölmədə, nəqliyyatda, sosial sferada yeni və müasir tələblərə cavab verən müəssisələrin tikintisinin 

reallaşdırılması istiqamətində geniş fəaliyyət aparır. Belə ki, bu sahədə həyata keşirilməli olan 

layihələr  iri  həcmlı  investisiyaların  cəlb   olunmasını  tələb   edir.   Cəm   halında  bu   layihələrin  
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maliyyələşməsi 1,2  mlrd.  ABŞ  dolları  həcmində  vəsait  tələb  edir.  Bu  vəsaitlərin təqribən 40%-

i,  yəni  450  mln. ABŞ  dollarını  xarici  investisiyalar  təşkil edir. Xüsusi  qeyd  etmək  lazımdır ki, 

«Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti»-nin də iştirak etdiyi bu layihələrin reallaşdırılması ölkədə əlavə 

olaraq 2600 yeni iş yerini açmağa şərait yaradacaqdır. Mahiyyət etibarı ilə Azərbaycan 

iqtisadiyyatına investisiyaları yönəltməklə AİŞ bir qayda olaraq, ölkədə tikinti bazarının 

formalaşması və inkişafına da təkan vermiş olur. 

Belə ki, hazırda sənaye kompleksində 2012-2015-ci illər ərzində 300 mln. avroluq yeni - 

innovatik texnologiya əsasında sement zavodunun tikintisində  «Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti» 

10% payla fəal iştirak edib. Bundan əlavə «Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti» payçı qismində 470 

mln. ABŞ dolları dəyərində Bakı Gəmiqayırma Zavodunun tikintisində də pay sahibi olmuşdur.  

Təhlil göstərir ki, düşünülmüş investisiya siyasətinin reallaşdırılması nəticəsində son illərdə 

iqtisadiyyatın bütün sahələrində və sferalarında əsaslı tikinti sürətlə inkişaf etmişdir. Bu özünü son 

8 il ərzində tikinti sektorunun əsas göstəricilərində aydın nəzərə çarpdırır. (Cədvəl 1.) 

Cədvəl 1 

2010-2018-ci illər üzrə Azərbaycanda tikinti sektorunun əsas göstəriciləri* 

 2010 2014 2015 2016 2017 2018 

İstifadəyə verilmişdir: 

yaşayış evlərinin ümumi 

sahəsi, min m2 

1019 2197 1932 2121 2017 2238 

Ümumtəhsil müəssisələri, 

şagird yer 

2049 41572 16904 5404 9 668 16758 

məktəbəqədər təhsil 

müəssisələri, yer 

1019 1447 2292 2267 1574 1730 

xəstəxanalar, çarpayı 886 380 210 300 205 580 

Əsas kapitala yönəldilmiş 

vəsaitlər, 

milyon manat 

9905, 17618,6 15957,0 15772,8 17430,3 17238,2 

o cümlədən: 

məhsul istehsalı obyektlərinin 

tikintisinə 

4821,0 9166,1 9948,2 12347,3 13013,7 11656,4 

xidmət sahələri üzrə 

obyektlərin tikintisinə 

4273,3 7393,4 4978,2 2666,1 3456,3 4268,0 

yaşayış evlərinin tikintisinə 811,4 1059,1 1 030,6 759,4 960,3 1 313,8 

Tikinti işlərinin dəyəri, 

milyon manat  

4531,0 8591,9 7319,6 7660,4 7762,1 8329,9 

*AR Statistika Komitəsinin materiallaarı, 2019 

 

Cədvəlin rəqəmlərindən göründüyü kimi, son illərdə demək olar ki, iqtisadiyyatın bütün 

bölmələrində inkişaf nəzərə çarpır.  

Xüsusi qeyd etmək lazımdır ki, 2016-cı ildən başlayaraq Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir «Azərbaycan Respublikasının 

milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsi» əsasında investisiyaların mühüm hissəsi 

ölkə ərazisində sınaye parklarının tikintisinə istiqamətlənmişdir. Beləki, 2016-cı ildə Pirallahı 

Sənaye Parkında dəyəri 78 mln. ABŞ dolları olan «Həyat Farm» tibb müəssisəsinin əsası qoyulub 

(«Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti»-nin payı 10%). Müəssisənin istifadəyə verilməsi 2018-ci ildə 

olmuş, onun istehsalının işə salınması isə isə 2020-ci ilə planlaşdırılır.  

Bundan  əlavə, Pirallahı  Sənaye  Parkında  2019-cu  ilin sonuna dəyəri  21 mln. ABŞ dolları  
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olan «Caspian Pharmed» tibb müəssisəsi işə salınacaqdır («Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti» - nin 

payı 25%) və bu da əlavə 90 yeni iş yerinin açılması deməkdir. 

Eyni zamanda, adı çəkilən Sənaye Parkında 2017-ci ildən başlayaraq 1,7 mln. manat 

investisiya qoyuluşu əsasında «Diamed Co» MMC ilə yeni şpris zavodunun tikintisi başlamışdır 

(«Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti»-nin payı 25%). 

Azərbaycanda son illərdə tikinti sferasında investisiyaların aktiv şəkildə istiqamətləndiyi 

daha bir yeni sahə də sənaye məhəllələri hesab edilir. Bu istehsal sahələri daha çox kiçik və orta 

sahibkarlıq formalarınə əlverişli sayıla bilər. Beləliklə, investisiyaların sənaye məhəllərinin 

yaradılmasına istiqamətləndirilməsi ölkədə kiçik və orta sahibkarlığın inkişafının 

sürətləndirilməsinə əlverişli şərait yaratmışolur. Bütün bunları nəzərə almaqla dövlətin investisiya 

siyasətində vəsaitlərin AR Prezidentinin müvafiq Sərəncamları ilə Neftçala, Masallı, Sabirabad və 

Hacıqabulda sənaye məhəllələrinin yaradılmasına istiqamətləndirilməsi qanunauyğun hesab edilə 

bilər. 

Beləliklə 2017-ci ildə smeta dəyəri 45,3 mln. manat olan Neftçala Sənaye Məhəlləsi 

tikilərək istifadəyə verilmişdir. 10-a qədər müəssisəni özündə cəmləşdirən bu sənaye məhəlləsində 

500-ə qədər yeni iş yerinin açılması mümkün olmuşdur. 

Daha bir tikinti obyekti - Masallı Sənaye Məhəlləsinnin istifadəyə verilməsi gözlənilir. 

Masallı Sənaye Məhəlləsi daha çox diqqət cəlb edir və artıq bu obyektlə əlaqədar Azərbaycan 

İnvestisiya Şirkətinə smeta dəyəri 33 mln. manat təşkil edən 33 investisiya layihəsi verilib ki, 

onların reallaşdırılması əlavə olaraq 200 iş yerinin açılmasına imkan verəcəkdir. 

Buna paralel olaraq Hacıqabul Sənaye Məhəlləsinin istifadəyə verilməsi isə 43 milyon. 

manatlıq investisiyalar müqabilində 850 iş yerinin açılması ilə nəticələnəcəkdir. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş 

Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsi ölkədə milli 

iqtisadiyyata və xüsusilə də tikinti sektoruna investisiyaların intensiv şəkildə cəlb olunmasına 

hüquqi əsas yaratmış oldu.  

Strateji Yol Xəritəsində qeyd edilir:  

«Tədbir 1.1.2: «Qızıl qayda» mexanizminin və parametrlərinin müəyyənləşdirilərək qəbul 

edilməsi «Qızıl qayda» üzrə aparılan ümumi düzəlişlərə əsasən, mexanizm və onun parametrləri 

dəqiqləşdirilməlidir… 

Variant 4: İnvestisiyaların maliyyələşdirilməsi. Azərbaycan üçün digər alternativ variant 

yuxarıda verilmiş variantlardan birinə uyğun “qızıl qayda” mexanizminə mərhələli yanaşmadan 

ibarətdir. Bu yanaşma onu nəzərdə tutur ki, Azərbaycan iqtisadi inkişafın erkən mərhələsində 

olduğundan, əsaslı kapital qoyuluşu qeyri-neft sektorunun inkişafı və şaxələndirilməsinə şərait 

yarada bilər. İnvestisiya imkanlarına və institusional inkişaf potensialına görə, ARDNF-dən 

transfertin tədricən azaldılması üçün qayda qəbul edə bilər.... 

«Qızıl qayda» əsasında köçürmənin lazımi səviyyəsinin müəyyən edilməsi. Davamlı iqtisadi 

inkişaf üçün dövlət öz investisiyalarının lazımi səviyyədə saxlanmasını təmin edəcəkdir.»1 

Şübhəsiz ki. bütün mənbələrdən cəlb olunmuş invesyisiyalar yalnız tam fomalaşmış və 

uğurlu fəaliyyət göstərən tikinti bazarında yüksək iqtisadi səmərə verə bilər.  

Bu baxımdan da 10 yanvar 2017-ci il tarixində AR Prezidentinin müvafiq sərəncamı ilə 

«Strateji Yol Xəritəsi: iqtisadi inkişafın yenilənmiş modeli» hüquqi qüvvəyə minmişdir və hazırda 

icrası   həyata  keçirilməkdədir. Təsdiq  edilmiş   «Azərbaycan  Respublikasının   milli   iqtisadiyyat  

 

                                                           
1Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş «Azərbaycan 

Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsi» 
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perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsi» postneft dövrünün 2016-2020-ci illər üçün iqtisadi inkişaf 

strategiyasını və tədbirlər planını, 2025- ci  ilədək  olan  dövr  üçün uzunmüddətli baxışı və 2025-ci 

ildən sonrakı dövrə hədəf baxışını müəyyənləşdirib:2 

«İqtisadi şaxələndirmənin sürətləndirilməsi üçün üç potensial imkan mövcuddur ki, bu 

imkanları əldən verməmək üçün müvafiq tədbirləri məhz indi həyata keçirmək olduqca vacibdir: 

● Dayanıqlı iqtisadi artımı təmin edəcək investisiya qoyuluşlarında maraqlı olan 

Azərbaycanda qlobal investisiya meyilləri nəzərə alınacaqdır. 2007-ci illə müqayisədə dünya üzrə 

birbaşa xarici investisiya axını 2015-ci ildə 36 faiz artaraq 1,7 trilyon ABŞ dollarına çatmışdır. 

2015-ci ildə inkişaf etmiş ölkələr birbaşa xarici investisiyaların 55 faizini cəlb edə biliblər. Artım 

əsasən birləşmə və satınalmalar (“M&As”) hesabına baş vermişdir. 2015-ci ildə Asiya regionunda 

inkişaf etməkdə olan ölkələr dünya üzrə birbaşa xarici investisiyaların 1/3-ni cəlb etmişdir… 

İnnovasiyaəsaslı modelin inkişaf etdirilməsi üçün fiziki, insan, institusional və sosial kapital 

təmin olunacaqdır.2025-ci ildən sonra Azərbaycanın şaxələndirilmiş və dayanıqlı iqtisadiyyatında 

ümumi əlavə dəyərin dörddə üçündən çoxu qeyri-neft sektorlarında yaranacaqdır… 

…2025-ci ildən sonrakı dövrdə innovasiya əsaslı inkişaf modelinə keçid əvvəlki illərdə 

rəqabət üstünlüyü olan və inkişaf etmiş qeyri-neft sektorlarında ixtisaslaşmanın daha da 

dərinləşdirilməsi hesabına daha çox dəyərin ölkədə qalmasını təmin edəcəkdir. Texnologiya 

transferi və biliyin kommersiyalaşdırılmasının genişləndirilməsi investisiya qoyuluşunun 

səmərəliliyini artıracaqdır. İqtisadiyyatın həm regional, həm də sahələrarası strukturunun 

optimallığı artacaq ki, bu da tarazlı və dayanıqlı inkişafı təmin edəcəkdir.  

Qeyri-neft sektoruna əlavə investisiya qoyuluşları 2025-ci ilədək və ondan sonrakı dövrdə 

daha rəqabətli iqtisadiyyatın vacib hərəkətverici qüvvəsi olacaqdır. Bu səbəbdən gələcəkdə sənaye 

və xidmət sektorlarına birbaşa xarici investisiyalar daha geniş miqyasda cəlb ediləcəkdir. 

Texnologiya, bacarıqlar və qlobal dəyər zəncirlərinə çıxış təklif edən iri xarici şirkətlərin qeyri-neft 

sektoruna investisiya yatırımı Azərbaycanın qlobal iqtisadi xəritədə yerini möhkəmləndirəcəkdir. 

Azərbaycana xarici investorlar strateji olaraq üç aspekt üzrə cəlb ediləcəkdir: son dərəcə cəlbedici 

investisiya imkanlarının yaradılması (məsələn, müasir infrastruktura malik sənaye parkları); aparıcı 

beynəlxalq şirkətlərə məqsədyönlü çıxış; mövcud və gələcək investorlar üçün birinci sinif 

xidmətlər.»3 

Məlum olduğu kimi, iqtisadiyyatımız üçün ağır olan 2016-cı ildəki tikinti kompleksində 

olan 30%-lik azalma son 2 ildə nisbətən səngimişdir.  

Təhlil göstərir ki, hazırda ölkənin tikinti bazarında sabitləşmə prosesi gedir və bu da ilk 

növbədə investisiyalar sahəsində düşünülmüş dövlət siyasətinin aparılması ilə əlaqədardır. Başqa 

sözlə, Azərbaycan DSK-nin rəqəmləri göstərir ki, artıq 2018-ci ildə tikinti bazarının mühüm 

seqmenti sayılan yaşayış evləri tikintisi sahəsində təhvil verilən mənzillərin ümumi sahəsi 2018-ci 

ildə 2238 min metr2 olmuşdur ki, bu da 2010-cu ilin müvafiq rəqəmindən təqribən 2 dəfədən şox 

artıqdır.  

Araşdırmalar göstərir ki, 2018-ci ildə yaşayış evlərinin tikintisinə 1313,8 mln.manat 

investisiya sərf edilmişdir və bu da 2010-cu ildəki 811,4 mln.manatdan 62% şox deməkdir. Öz 

növbəsində, belə inkişaf tikinti bazarının daha mühüm bir seqmentinin – tikinti materiallrı bazarının 

da inkişafını stimullaşdırmış olur.  

Ümumiyyətlə, Azərbaycanda tikinti bazarında bir sıra meyillər xüsusi nəzərə çarpır. Belə ki, 

ümumilikdə götürdükdə onlar tikinti sektorunun inkişafında bəzi amillərin təsirini üzə çıxarır. 

Burada ilk növbədə, dövlət tərəfindən qəbul edilmiş məqsədli dövlət proqramlarının icrası ilə bağlı 

regionlar üzrə iri miqyaslı  yol  inşaatı  ilə  bağlı  investisiya layihələrinin reallaşdırıl  masını  xüsusi  

                                                           
2«Strateji Yol Xəritəsi: iqtisadi inkişafın yenilənmiş modeli». 10 yanvar 2017 

³«Strateji Yol Xəritəsi: iqtisadi inkişafın yenilənmiş modeli». 10 yanvar 2017 



128 
 

Tikintinin iqtisadiyyatı və menecment         Construction economycs and menecment 

2019-cu il, № 3(8) - səh.125-131         2019, № 3(8), pp.125-131 

T.B.Həsənova, A.Q.Əliyeva         T.B.Qasanova, A.Q.Aliyeva 

qeyd etmək lazımdır. Burada xüsusi olaraq Şimal-Cənub, Ələt-Astara sərhəd yolunu, «İpək Yolu» 

avtomobil magistralını tam başa çatdımaq üzrə investisiya layihələrini qeyd etmək lazımdır. 

Son illərdə tikinti bazarının aktivləşməsinə Bakının bəzi rayonlarında kütləvi yenidənqurma 

işləri də ciddi təsir göstərmişdir. Beləki, «Sovetski» adlanan massivdə, 1-ci mikrorayonda, 

həmçinin Yasamal rayonunun M.Şərifzadə küçəsində qəzalı binaları sökərək, əvəzində yeni 

çoxmərtəbəli binalar tikilməsi nəzərəçarpan şəkildə tikinti bazarına təsir göstərmiş oldu. Təkcə onu 

göstərmək olar ki, «Sovetski» massivində yenidənqurma işləri ilə bağlı 4,3 mindən artıq köhnə 

tikililər sökülmüşdür. Ehtimal çoxdur ki, 2019-cu ildə də bu proses davam edəcək və bu da o 

deməkdir ki, daha 2000-dən artıq binanın sıkülüb təzə binalarla əvəzlənməsi, başqa sözlə, tikinti 

bazarının aktivkləşməsi gözlənilir. Hazırda sosial mənzillərin tikintisi aktual əhəmiyyət kəsb edir və 

bu il dövlət tərəfindən bu məqsəd üçün 150 mln. manat investisiya ayrılması gözlənilir. Ddövlətin 

investisiya proqramları üzrə əlavə olaraq daha 100 mln. manat ayrılması də ehtimal olunur ki, bu da 

nəticə etibarı ilə bir tərəfdən tikinti bazarını və ona paralel olaraq daşınmaz əmlak bazarını 

canlandıracaqdır. Müasir dövrdə bir sıra amillər ölkənin əmlak bazarına güclü təsir göstərmək 

imkanına malikdirlər. Bura ilk növbədə neft amilini misal göstərə bilərik. Yəni neftin dünya 

bazarındakı satışından ölkəyə daxil olan maliyyə vəsaitlərinin bir qismi də bu və ya digər yollarla 

tikinti və daşınmaz əmlak bazarına təsir göstərmiş olur. Ümumiyyətlə hesab edirik ki, 

Azərbaycanda daşınmaz əmlakın qiymətinin artım faktoru bazarda evlərə olan tələbatdan irəli gəlir. 

Hazırda ölkəmizdə təqribən 1,7 milyon ailə mövcuddur ki, onların da yalnız hər beşindən birinin öz 

evi var. Digər tərəfdən isə insanların alış imkanları ən böyük məhdudiyyətdir. Eyni zamanda, arzu 

ilə imkanı gerçəkləşdlirən mexanizmlərin demək olar ki, mövcud olmamasıdır. Bu mexanizm 

ipotekadır ki, hazırda bu çox cüzi səviyyədədir. İndi verilən ipotekalar bazarı canlandırmaq gücündə 

deyil. Belə olan təqdirdə evlərin qiymətinin qalxmasını əfsanə sayırıq.  

Ümumiyətlə geniş aspektdən yanaşdıqda tikinti və daşınmaz əmlak bazarlarına aşağıda qeyd olunan  

faktorlar daha güclü təsir göstərmək imkanına malikdirlər: 

 1. milli iqtisadi konyuktura; 

 2. bazar münasibətlərinin inkişaf səviyyəsi; 

 3. ölkədə formalaşan bazar iqtisadi modelinin fəaliyyət xüsusiyyətləri; 

 4. dövlətin reallaşdırdığı investisiya siyasəti; 

5. maliyyə sisteminin formalaşması və fəaliyyət xüsusiyyətləri. 

Araşdırmalar göstərir ki, müasir bazar iqtisadi sistemində tikinti bazarının inkişafına güclü təsir göstərən 

amillərdən biri də dövlətin əsas kapitalın inkişafı üzrə həyata keçirdiyi siyasətdir. Bu onunla bağlıdır ki, 

investisiyaların maddi istehsal sferasına istiqamətləndirməsi nəticə etibarı ilə iqtisadiyyatın texnoloji 

strukturunun təkmilləşdirilməsinə və bu əsasda da milli iqtisadiyyatın səmərəli fəaliyyətinə geniş imkanlar 

açmış olur. Hazırda Azərbaycan iqtisadiyyatında dövlətin düzgün investisiya siyasətinin nəticəsi kimi son 

8 ildə əsas kapitala yönəldilən investisiyaların həcmi sürətlə artmaqdadır. (Cədvəl 2.)   

Cədvəl 2 

Əsas kapitala yönəldilmiş daxili və xarici vəsaitlər* 

 Cəmi 

mln.manat 

O cümlədən  

daxili Xarici 

mln.manat faizlə mln.manat faizlə 

2010 9905,7 6291,7 63,5 3614,0 36,5 

2014 17 618,6 12 715,0 72,2 4 903,6 27,8 

2015 15 957,0 9 058,5 56,8 6 898,5 43,2 

2016 15 772,8 6 490,3 41,1 9 282,5 58,9 

2017 17 430,3 8 765,2 50,3 8 665,1 49,7 

2018 17 238,2 12 016,7 69,7 5 221,5 30,3 

*AR Statistika Komitəsinin materialları. 2019 
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Cədvəlin rəqəmlərindən göründüyü kimi, 2018-ci ildə əsas kapitala istiqamətlənən investisiyaların 

həcmi 2010-cu ilə nisbətən 74% artaraq 17238.2 mln.manat təkil etmişdir ki, onun da 12016,7 mln.manatı 

və ya 69,75-i daxili investisiyaların payına düşür. Şübhəsiz ki, bu vəziyyət nəticə etibarı ilə milli tikinti  

bazarının inkişafına güclü təkan vermiş olacaqdır. 

 

Nəticə 

Bütün aparılan bu araşdırmalardan belə nəticə əldə etmək olar ki, ümumiyyətlə götürdükdə 

qabaqcıl dünya təcrübəsini də nəzərə almaqla Azərbaycanda tikinti və daşınmaz əmlak bazarlarınınının 

səmərəli şəkildə inkişaf etdirilməsi nəticə etibarı ilə bütövlükdə milli iqtisadiyyatın kompleks şəkildə 

davamlı və dinamik inkişafının başlıca amili hesab edilməlidir. Bu nəzərə almaqla dövlətin ən başlıca 

vəzifələrindən biri elmi və praktiki cəhətdən əsaslandırılmış investisiya siyasətininı işləyib hazırlamaq və  

onu ardıcıl şəkildə həyata keçirmək sayılmalıdır. 

Milli iqtisadiyyatın dinamik inkişafının gələcəkdə də güclü maddi baza əsasında davam etdirilməsi 

üşün dövlətin strateıi fəaliyyət planına ilk növbədə tikinti sektorunun kompleks şəkildə formalaşdırılması  

və inkişafı da daxil edilməlidir. 

Dövlətin investisiya siyasətinin uğurla həyata keçirilməsinin əsas amillərindən biri də bu 

sahədə səmərəli tənzimləyici fəaliyyət həyata keçirmək imkanına malik dövlət orqanının 

yaradılması hesab edilə bilər. 
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Роль государственной инвестиционной политики в формировании и эффективной 

деятельности рынка строительства и недвижимости 

Резюме 

В рыночных условиях одним из важнейших направлений государственной 

деятельности считается разработка и реализация инвестиционной деятельности в 

Азербайджане. Это связано  с тем, что инвестиции являются материальной основой для 

успешного развития национальной экономики. 

Одновременно, реализация научно и практически обоснованной инвестиционной 

политики является важным условием для формирования и обеспечения эффективной 

деятельности строительного рынка и рынка недвижимости в республике. 

Благодаря реализации правильной инвестиционной политики государства создаются 

благоприятные условия для успешного развития строительного комплекса в экономической 

системе, что в свою очередь благоприпятствует важного сегмента национального рынка – 

строительного рынка. 

Ключевые слова: строительный рынок, рынок недвижимости, строительный 

комплекс, государственная инвестиционная политика, Азербайджанская инвестиционная 

компания, Стратегическая дорожная карта, индустриальные парки, промышленные 
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Abstract 

In market conditions, one of the most important areas of state activity is the development 

and implementation of investment activities in Azerbaijan. This is due to the fact that investments 

are the material basis for the successful development of the national economy. 

At the same time, the implementation of scientifically and practically sound investment 

policy is an important condition for the formation and maintenance of effective activity of the 

construction market and the real estate market in the Republic. 

Thanks to the implementation of the correct investment policy of the state, favorable 

conditions are created for the successful development of the construction complex in the economic 

system, which in turn favors an important segment of the national market – the construction market. 
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iqtisadiyyat  üzrə fəlsəfə doktoru, Gəncə Dövlət Universiteti  

 

RESPUBLİKAMIZDA YÜNGÜL SƏNAYE MÜƏSSİSƏLƏRİNİN RƏQABƏT 

QABİLİYYƏTİNİN YÜKSƏLDİLMƏSİ YOLLARI 

 

Xülasə 

İqtisadiyyatda böhran meyllərinin qarşısını almaq təşkilat  nəzəriyyəsinin 

qanunauyğunluqlarından istifadə etməyi, toxuculuq və yüngül sənayeyə uyğunlaşdırılmış tədbirlərin 

işlənib hazırlanmasını tələb edir.  Hazırda bu istiqamətdə nəzəri müddəalar və metodiki tövsiyələr 

təşkilat nəzəriyyəsinin baza müddəalarına əsaslanır və   “klassik məktəbə” aiddir. Təşkilat 

nəzəriyyələri və təşkilat davranışı sahəsində  işləmələrin bir sıra prinsipial fərqləri var. Bu, əsasən 

ictimai-siyasi qurluşun xüsusiyyətləri ilə əlaqədardır. Belə ki, istehsal proseslərinin səmərəli təşkili 

üsullarının, əməliyyat bölgüsünün, normalaşdırmanın, itkilərin istisna edilməsi, əmək vasitələrinin 

müvafiq olaraq səmərəli istifadəsi (F.Teylorda, H.Fordda, L.Cilbertdə olduğu kimi)  və idarəetmə 

sistemlərinin qurulmasının (M.Veberdə və A.Fayolda olduğu kimi) zahirən oxşar olmasına 

baxmayaraq, “klassik yanaşmanın” bir sıra prinsipial fərqləri var. Nəzəriyyələrin çoxunun 

təməlində  idarəetmənin “klassik məktəbi” və A.A.Boqdanovun  nəzəriyyəsi durur. A.A.Boqdanovun 

nəzəriyyəsi inkişafın ümumi meyilləri və müəssisənin inkişafının idarəedilməsi zərurətində məhdud 

istifadə edilirdi. Həmin nəzəriyyədə idarəetməyə sistemli yanaşmanın prinsipləri və riyazi təminatı  

formalaşdırılmışdır.  

Açar sözlər: toxucu, tikiş, iqtisadi məhsudarlıq, təşkil və idarəetmə. 

 

 

Giriş 

Bazar iqtisadi münasibətlərinə keçid iqtisadiyatın digər sferalarında olduğu kimi yüngül 

sənayedə də müəssisələrin bazar mühitinin dəyişməsinə uyğunlaşdırılması problemini ortaya 

qoymuşdur. Eyni zamanda bu dəyişikliklərin nəzərə alınması zərurəti onların operativ-təsərrüfat 

təcrübəsində yeni meyl idi. Dəyişikliklərin optimal istiqamətinin formalaşdırılması ictimai qurumun 

dəyişməsi və yeni sənaye siyasəti ilə başladı (1, s.110). Müəssisələrin yarımsistemləri - maliyyə, 

marketinq, heyyət, istehsal və s. ilə bağlı məhdud  dəyişikliklərə yönəldilən səylər göstərilməyə 

başladı. 

Bu günün mövqeyindən irəli gələrək müəssisələrin inkişafı və müəssisə səviyyəsində miqyası 

və mütəmadiliyi ilə fərqlənən  dəyişikliklər təcrübəsinə  daimi diqqət yetirilməsi 

məqsədəuyğunluğu ilə fərqləndi. Qeyd etmək lazımdır ki, dəyişikliklər əsasında müəssisələrin çoxu 

subyektiv qiymətləndirmə və bir qədər mənfi münasibət səbəbindən problemlərlə üzləşdi.Müəyyən 

müəssisələr əksinə, tez və tam dəyişikliklərə can atdı. Lakin bu da onların inkişafının son məqsədi 

baxımından çox vaxt özünü doğrultmadı.  

Hazırda müəssisələr bir tərəfdən sabitliyə can atır, digər tərəfdən bazar mühiti və digər xarici 

amillərin  dəyişkənliyinə operativ reaksiya verməyi  tələb edir. Dəyişikliklərin miqyası xeyli 

elastikdir, lakin  istehsal amillərinin məhdudiyyəti şəraitində fəaliyyət göstərən istənilən 

təsərrüfatçılıq subyektinin müxtəlif struktur həlqələri arasında ölçü uyğunluğunu saxlamaq zərurəti 

müəyyən mənada məhdudiyyətlər yaradır. Müəssisələrin sabitliyə can atması müəssisənin nail 

olduğu parametrlərdə dayanıb qalması ilə eyni deyil. İdeal variantda o hansısa bir məqsədli inkişafa 

can atmaq kimi başa düşülür. 

Toxuculuq sənayesi müəssisələrinin maliyyə-iqtisadi vəziyyətinin qiymətləndirilməsi 

Daim müxtəlif  istiqamətlərdə  dəyişən makro və  mikromühit  şəraitində  yüngül  və   toxucu- 
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luq sənayesi müəssisələrinin rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi probleminin həlli üçün bizim 

müəssisələrin maliyyə-iqtisadi fəaliyyətinin çoxsəviyyəli kompleks qiymətləndirilməsi metodundan 

istifadə mühüm əhəmyyət kəsb edir. Bu metoda daxildir: SWOT təhlil; müəssisədə böhranın 

müəyyənləşdirilməsi;rəqabət qabiliyyətliliyi müəyyən etmək üçün ekspert qiymətləndirmələri 

üsulu;müəssisənin maliyyə vəziyyətinin reytinq qiymətləndirməsi; müəssisənin maliyyə 

nəticələrinin yaxşılaşdırılması tədbirlərinin müəyyənləşdirilməsi; məhsul istehsalının və satışının 

həcminin proqnozlaşdırılması. (2, s.115) 

Dünya təcrübəsində potensial imkanları və böhranlı meylləri qiymətləndirmək üçün SWOT 

təhlilindən geniş istifadə edilir. Bu təhlil əsasında toxuculuq sənayesi müəssisələrinin inkişaf 

strategiyasını hazırlayarkən təkcə xarici mühitin deyil, həm də müəssisədə daxili vəziyyətin tədqiqi 

zəruridir. Burada əsas vəzifə müəssisənin rəqabət üstünlüklərini təmin etmək üçün real imkanları 

tapmaqdan ibarətdir.  

SWOT  təhlilində güc, zəiflik, imkan və təhlükənin qiymətləndirilməsinə xüsusi önəm verilir. 

Bu təhlil  metodu bir və ya bir qrup müəssisənin idarəetmə vəziyyətinin tədqiqi mərhələsində 

aparılır və onun əsasında vəziyyətə uyğun strategiya seçilir. SWOT təhlilin əsas üstünlüyü ondan 

ibarətdir ki, o, toxuculuq müəssisələrinin vəziyyətinin qiymətləndirilməsinin faktiki olaraq yeganə 

üsuludur. SWOT təhlilinin köməkliyi ilə müəssisənin fəaliyyətində kəmiyyət baxımından nəzərə 

alınması mümkün olmayan amilləri xarakterizə etmək olar. Maliyyə vəziyyətinin 

qiymətləndirilməsinin  nəticələri obyektiv və kifayət qədər dəqiq xarakter daşıyan üsullarından 

fərqli olaraq SWOT təhlil müəssisələrin strategiyasının nə qədər səmərəli olmasını başa düşməyə və 

daha çox sayda keyfiyyət xarakteristikalarından istifadə etməyə kömək edir.  

Bu metoddan istifadə etməklə təhlili zamanı daxili dəyişikliklərin tədqiqi və öyrənilməsi 

tələb olunur. Onlar müəsisənin həm güclü, həm də zəif tərəfləri ola bilər. Bilmək lazımdır ki, 

onlardan hansılar rəqabət üstünlüklərinin əsası ola bilər.  

SWOTtəhlil müəssisənin, müəsisələr qrupunun  daxili vəziyyətinin təhlilinin, xarici mühitdə 

təhlükə amillərinin və ya yeni imkanların ucotunun əsas üsuludur. Təhlilin metodologiyası nəinki 

müəssisənin zəif və güclü tərəflərini aşkar etməyə, həm də təhlükə və imkanları aşkar etməyə 

kömək edir. Araşdırmalar göstərir ki, bütün təhlükələr eyni diqqəti və ya narahatlığı tələb etmir. 

Ona görə də hər bir təhlükənin ehtimalını və onun yaratdığı potensial fəsadları qiymətləndirmək 

əsas məsələlərdən hesab edilir. Buna görə ən ehtimal edilən və ciddi təhlükələrin vaxtında 

müəyyənləşdirilməsi və onların neytrallaşdırılması planının əvvəlcədən hazırlaması zəruridir. 

Toxuculuq sənayesində daxili və xarici mühitin dəyişmə meylləri müəssisənin güclü 

tərəflərindən istifadə etməyə imkan verdiyi zaman iqtisadi inkişaf üçün əlverişli imkanlar yaranır. 

Bu zaman hər bir imkanın onun potensial  cəlbediciliyi və nailiyyətlər əldə etmək ehtimalı 

baxımından qiymətləndirilməsinə xüsusi əhəmiyyət verilir. Müəssisələr nadir hallarda onların 

maraq və resurslarına uyğun gələn ideal imkanlarlarastlaşa bilir. Ona görə də imkanları 

qiymətləndirərkən gözlənilən mənfəətin potensial riski doğrultması barədə qərar qəbul edilməlidir. 

Müəsisənin güclü cəhətlərindən asılı olaraq eyni inkişaf meyli həm təhlükə, həm də imkan ola bilər.  

Qeyd etmək lazımdır ki, SWOT təhlili yalnız müəssisənin zəif və güclü tərəflərini, onun 

xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirməyi nəzərdə tutmur. Bu metod potensial daxili güclü tərəfləri və  

xarici imkanları da qiymətləndirməyə imkan verir (cədvəl 1.) 
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Cədvəl 1 

SWOT təhlilində müəssisənin güclü və potensial imkanlarının qiymətləndirilməsi 

Potensial daxili güclü tərəflər Potensial xarici imkanlar 

1.Yüksək texnologiyalı müasir xammal və 

materiallara çıxış 

 

2.Bazarda böyük iş təcrübəsi 

 

3.Rəqiblər tərəfindən güc təsirindən qaçmaq 

imkanı 

 

4.Bazar  payının çox hissəsi, sahə məhsuluna 

artan tələb 

 

5.Məhsulun geniş çeşidinin olması, çeşidin  

modifikasiyası 

 

6.Keyfiyyətli məhsulların orta bazar 

qiymətləri üzrə təklifi 

 

7.Biznesi başlamaq üçün real pul həddi. 

8. Sahənin qarşılıqlı hərəkəti 

 

9.Məhsul istehlakçıları və malgöndərənlərlə 

işgüzar əlaqələr 

 

10. Uzun müddətli həyat dövrü olar 

əmtəələrin buraxılışı. 

1.Əlavə müştəri qrupuna xidmət etmək 

imkanı və ya yeni bazarlara çıxış. 

2.Müştərilərin artan tələbatını ödəmək üçün 

məhsulun çeşidinin genişləndirilməsi. 

3.Kiçik müəssisənin, ixtisaslaşmış istehsalın 

yaradılması hesabına biznesi 

genişləndirmək imkanı. 

4.İxtisaslaşmış heyətin cəlb edilməsi. 

5.Əsas istehsal fondlarının istifadəsinin 

yaxşılaşdırılması. 

6.İnnovasiya lahiyələrinin işlənib 

hazırlanması  və tətbiqi. 

7.Marketinq fəaliyyətinin səmərəliliyinin 

yüksəldilməsi. 

8.İnvestorların cəlb edilməsi. 

9.Kreditlər üzrə bank dərəcələrinin aşağı 

salınması. 

10.Rəqiblərin reklam çarxlarını izləmək, 

reklam kompaniyasını müsbət tərəfə 

dəyişmək. 

11.Keyfiyyətin yüksəldilməsi. 

12.Əlavə vəsaitlərin cəlb edilməsi, yeni 

bazarlara cıxmaq üzrə yeni strategiyaların 

hazırlanması, xərclərin azaldılması. 

13.Qabaqcıl rəqiblərin keyfiyyətinə 

əsaslanaraq xidmətlərin keyfiyyətinin 

artırılması. 

14.Göstərilən xidmətlərin rəqabət 

qabiliyyətinin yüksəldilməsi üzrə 

strategiyaları. 

16. Satiş bazarında yaranmış imkanlar. 

17.Buraxılan məhsulun rəqabət 

qabiliyyətinin yüksəldilməsi imkanı. 

18. Müştərilərlə yaxşı münasibətlər və 

müsbət rəylər. 

19. Əsasən orta səviyyəli alıcılar üçün geniş 

çeşid. 

20. Məhsula dayanıqlı tələb. 

21. İstehsalın cevikliyi. 

 

Qeyd edilən xarici və daxili mühit barədə məlumat əsasında potensial imkanlar baxımından 

diqqətin ilk növbədə nəyin üzərində cəmləşdirmək lazım olduğunu müəyyən etmək mümkündür.  

SWOT təhlil üsulunun göstərilən cəhətlərini yüngül və toxuculuq sənayesi müəssisələrinə də şamil 

etmək mümkündür və bu, müsbət nəticələrin əldə edilməsi üzrə tədbirlərin müəyyənləşdirilməsində 

əsaslı   rol  oynamaq  imkanı  ilə  xarakterizə  olunur.  İnkişaf  strategiyasında  müəssisənin  zəif  və  
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təhlükəli cəhətlərinin qiymətləndirilməsi son dərəcə vcibdir. Bu zaman həmin cəhətlərin ayrı-

ayrılıqda qiymətləndirilməsi zəruridir (cədvəl 2.) 

Cədvəl 2 

SWOT təhlilində müəssisənin zəif və təhlükəli cəhətlərinin qiymətləndirilməsi 

Potensial daxili zəif tərəflər Potensial təhlükələr 

1. Daimi xərclər hesabına məhsulun maya 

dəyərinin yüksək olması 

 

2. Köhnəlmiş istehsal gücləri 

 

3. Məhsulun keyfiyyətinin kifayət qədər 

yüksək olmaması 

 

4. Dəqiq strateqiyanın olmaması, o 

cümlədən xarici rəqiblərə münasibət üzrə 

 

5. Əmtəə istehsal edən şəbəkə ilə işin 

cətinliyi, əmtəənin mövqeyinin 

müəyyənləşdiril-məsinin zəifliyi 

 

6. Bazar konyukturundan asılılıq 

 

7. Resusrsların məhdudluğu, onların cəlb 

edilməsində cətinliklər 

 

8. İxtisaslı kadr axınının yüksək olması. 

 

9. Aşağı rentabellilik 

 

10. Bazarda imicin  kifayət qədər olmaması, 

brendin zəifliyi 

 

11. Öz innovasiyalarının maliyyələşdiril-

məsinə vəsait çatışmazlığı 

 

12. Bazarda tanınmış rəqiblərin olması 

 

13.  Heyyətin əmək haqqının az olması 

 

14. Keyfiyyətsiz reklam 

1. Yeni rəqiblərin yaranması imkanı. 

2. Rəqabət təzyiqinin artması. 

3. Kadr axınının güclənməsi. 

4. Sifarişçilər və alıcıların itirilməsi. 

5. Xarici görünüş sahəsində innovasiyaların 

tətbiqində gözlənilən nəticənin 

alınmaması. 

6. Bazar tələbinin  artım templərinin 

yavaşıması. 

7. Tələbin azalması, o cümlədən mövsümü 

xarakterli yüksək asılılıq. 

8. Alıçılar və malgöndərənlərin 

tələbkarlığının artması. 

9. İstehlakçıların zövgü və təlabatının 

dəyişməsi. 

10.  Müştərilərin məhsulun keyfiyyətindən 

narazı qalmaları. 

11. Alıçılıq qabiliyyətinin ümümi 

səviyyəsinin aşağı düşməsi. 

12. Demoqrafik dəyişikliklərin əlverişli 

olmaması. 

13. Xarici rəqiblərin təzyiqi. 

14. Iqtisadiyyatda tənəzzül, inflyasiyanın 

artması. 

15. İnvestisiya çatışmazlığı. 

16. Kredit almaqda çətinliklər. 

17. Avadanlıq və materialların qiymətinin 

artması. 

18. Xarici valyuta məzənnəsinin əlverişli 

olmayan tərzdə dəyişməsi. 

19. Tələbin azalması və biznesin inkişafının 

həyat dövrü  mərhələsində yüksək 

asılılıq. 

20. Əhalinin ödəmə qabiliyyəti səviyyəsinin 

aşağı düşməsi. 

 

SWOT təhlil nəticələri göstərir ki, xarici mühit istiqamətində ən real təhlükə beynəlxalq 

amillər, istehlakçılar və malgöndərənlərlə bağlıdır. Müəssisələr rəqabətin səviyyəsi, xammal 

göndərənlərdən asılılıq, ekoloqiya sahəsində qanunvericiliyə xüsusi diqqət yetirməlidirlər. Bu 

amillərin mənfi təsirlərini o zaman aşağı salmaq olar ki, müəssisənin strategiyasını hazırlayan 

zaman onlar nəzərə alınsın.  

Xarici mühit tərəfindən əlverişli imkanlara aşağıdakıları aid etmək olar: islahat üzrə tədbirlə- 
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rin istifadəsinə geniş  ehtiyatların olması, o cümlədən iri komplekslər cərcivəsində transformasiya 

aparmaq imkanı; müəssənin rəqabət qabiliyyətinin artırılması ehtiyatları; sənayecə inkişaf etmiş 

ölkələrin təcrübəsi üzrə müasir iş sxeminə istiqamətlənmiş çevikliyi və manevr etmək bacarığı ilə 

fərqlənən kiçik müəssələrin aşkara çıxarılması; diversifikasiya; şaxələndirmə; müəssisələrin yeni 

məhsulun buraxılışı zamanı   bacarıq və yeni texnologiyalardan istifadə etmək imkanı; sahənin 

investisiya cəlb ediciliyi. 

Qeyd edildiyi kimi toxuculuq sənayesində daxili mühitinin təhlilinin gedişində  müəssənin 

güclü və zəif tərəfləri aşkar edilməklə aşağıdakı ən güclü tərəfləri də müəyyənləşdirilir: keyfiyyətli 

və tələb meyllərinə cavab verən məhsulların geniş çeşidinin olması və alıcılara orta bazar qiymətləri 

ilə təklif edilməsi; məhsul istehsalının işlənmiş texnoloji sistemi; güclü istehsal potensialının 

olması;  bazarda böyük iş təcrübəsi və müvafiq reklam. 

Zəif tərəflərə aiddir: məhsul bazarında mövqeyin zəifləməsi; inkişafın dəqiq strateji 

istiqamətinin olmaması; avadanlığın mənəvi və fiziki köhnəlməsi; marketinq fəaliyyətinin  kifayət 

qədər təşkil olunmaması; tələbin aşağı düşməsindən yüksək asılılıq; məhsulun maya dəyərində 

daimi xərclərin xüsusi çəkisinin artması; yerli ucuz və keyfiyyətli xammalın olmaması və xarici 

xammal mənbələrindən asılılıq; kredit qabiliyyətinin aşağı səviyyəsi;  yerli müəssələrin məhsul 

satışının azalması; aşağı qiymətlərlə təklif çeşidinin az olması; kadrların axımının gücləndirilməsi. 

Müxtəlif müəssisələrinin fəaliyyətinin, böhran meyllərinin xüsusiyyətləri və idarəetmə 

məlumatlarının nəticələrinin təhlili yüngül sənaye müəssisələrinin inkişafı üzrə prioritet tədbirləri 

formalaşdırmağa imkan verir. SWOT təhlilinin gedişində əldə edilən məlumatları istifadə edərək 

müəssisə potensial təhlükələrə diqqət yetirməli və yerli müəssisələrin bazar imkanlarına 

istiqamətlənmiş potensiallardan daha səmərəli istifadəyə xüsusi diqqət yetirməlidir. 

Toxuculuq sənayesi müəssisələrinin rəqabət qabiliyyətinin artırılmasında idarəetmənin 

təkmilləşdirilməsi 

Rəqabət qabiliyyətinin  qiymətləndirilməsinə ənənəvi yanaşmalar rəqabət qabiliyyətini 

xarakterizə edən  göstəricilərin hesablanması, üçotu və müəssisənin fəaliyyətinin müxtəlif 

tərəflərini kifayət qədər dəqiq xarakterizə edən göstəricilər sisteminin təhlili və nəzarətini nəzərdə 

tutur (3, s.73).Rəqabət qabiliyyətinə həsr olunmuş tədqiqatların ümümi cəhəti bir tərəfdən, böyük 

sayda amillərin üçotuna can atmaqdan, digər tərəfdən tədqiq edilən sahənin idarəetmə yarım sistemi 

hesabına genişləndirilməsinə cəhdlərdən ibarətdir. Bu zaman çox vaxt işçi heyyətinin rəqabət 

qabiliyyətinə, bazar amillərinin nəzərə alınması imkanına baxılır. Bu baxımdan bir çox hallarda 

təhlilin predmeti statistik vəziyyət hesab olunur. Bu isə müəssisənin iqtisadi artımı, müəssisənin 

fəaliyyətinin sabitləşmə mərhələsinin parametrləri kimi göstəriciləri qiymətləndirməyə, 

böhranqabağı və böhran meyllərinə keçməyə imkan vermir. Əmtəənin, təşkilatın, bazarın və 

bütövlükdə iqtisadiyyatın həyat dövrü ilə müəyyənləşdirilən  iqtisadi dinamika amillərinin uçotunun 

kifayət səviyyədə olmaması ona gətirib çıxardı ki, rəqabət qabiliyyətinə bazardan kənar  ayrıca bir 

anlayışı kimi baxıldı. Vahid rəqabətqabiliyyəti göstəricisi çox nadir hallarda istifadə edildi. Bu 

hesablamaların mürəkkəbliyi, istifadənin müəyyən mənada şərti olması və proqnozlar üçün 

əhəmiyyətli olması ilə əlaqələndirilir. (4. s. 30) 

Rəqabət qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi metodikalarının xarakteristikalarında olan 

göstərilən natamamlıqları aradan qaldırmaq üçün müəssisənin böhranlı və böhransız (yəni sabit, 

inkişaf edən) vəziyyətinə nail olmağın şərtləri və fəaliyyətinin normativ variantının  aşkar 

edilməsinin çoxsəviyyəli istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi vacib məsələlərdəndir. Beləliklə 

müəssisənin fəaliyyətinin yekun göstəricilərinin qiymətləndirilməsi məsələsi əlaqəli şəkildə 

aşağıdakı kimi təqdim oluna bilər: 

- rəqabətqabiliyyətinin qiymətləndirilməsi və sabit vəziyyətin əsaslandırılması; 

- rəqabətqabiliyyətinin qiymətləndirilməsi, böhranqabağı və böhran vəziyyətin 

əsaslandırılması; 
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- rəqabətqabiliyyətinin qiymətləndirilməsi, böhranqabağı və böhran vəziyyətin 

proqnozlaşdırılması. 

 

Nəticə 

Azərbaycan Respublikasında yüngül və toxuculuq sənayesinin müasir vəziyyətinin təhlili 

göstərdi ki, daxili bazarda, eləcə də ümumi daxili məhsulda və sənayenin ümumi məhsulunun 

tərkibindəbu sahə məhsullarının xüsusi çəkisi çox aşağıdır. Araşdırmalar göstərir ki, son illərdə 

yüngül və toxuculuq sənayesi məhsullarının ixrac potensialı və rəqabətqabiliyyəti də aşağı 

olmuşdur. Bunun əsas səbəblərindən biri xammal istehsalı müəssisələri ilə yüngül sənaye 

müəssisələri arasında inteqrasiya münasibətlərinin zəif inkişafı və rəqabətqabiliyyəti istehsalın 

stimullaşdırılması tədbirlərinin reallaşdırılmasında yol verilən nöqsanlardır. Bu isə mövcud iqtisadi 

şəraitdə yüngül sənaye müəssisələrinin rəqabət statusunu əvvəlcədən müəyyən etməyə imkan verir. 

Qeyd edilənləri ümumiləşdirərək müasir mərhələdə sahə müəssisələrinin fəaliyyət və 

rəqabətqabiliyyətli istehsalın əsas problemlərinin aşağıdakılardan ibarət olduğunu qeyd etmək olar: 

- xammal istehsalı ilə məşğul olan müəssisələrlə yüngül və toxuculuq sənayesi müəssisələri 

arasında qarşılıqlı fəaliyyətin pərakəndəliyi; 

- toxuculuq sənayesi üçün zəruri olan yerli xammal və materialın  (pambıq lifi, yüksək 

keyfiyyətli yun, kimyəvi və sintetik liflər, rəngləyicilər və s.)  kifayət qədər olmaması; 

- daxili bazarda idxal əmtəələrinin yerli məhsullarla müqayisədə xüsusi çəkisinin daha 

yüksək olması; 

- avadanlığın texniki səviyyəsinin aşağı olması və əsas istehsal fondlarının müəyyən 

hissəsinin yüksək dərəcədə köhnəlməsi; 

- əsas fondların təzələnməsində investisiyaların həcminin azalması; 

- xərclərin tərkibində material xərclərinin artması və ilk növbədə təbii inhisarçılıq 

subyektlərinin əmtəə və xidmətlərinin qiymətlərinin artması; 

- sahənin texnoloji proseslərində, avadanlıqlarda innovasiyaların demək olar ki, tətbiq 

olunmaması; 

- istehsal güclərindən istifadə faizinin aşağı  olması;   

- nəqliyyat xidmətlərinin dəyərinin yüksək olması, nəticədə daşınma xərclərinin baha başa 

gəlməsi; 

- işçilərin müəyyən qisminin peşəkarlıq səviyyəsinin aşağı səviyyəsi; 

- əməyin stimullaşdırılması tədbirlərinin aşağı səviyyəsi. 

Toxuculuq və yüngül sənayedə rəqabətqabiliyyətli istehsalın dövlət stimullaşdırılması 

tədbirlərinin təhlili deməyə imkan verir ki, əsas diqqət kəmiyyət və keyfiyyət xarakteristikalarına 

yönəlsə də makro amillər nisbətən arxa plana keçmiş, mikro amillər üstünlük təşkil etmişdir. Bu isə 

idxalla müqayisədə daxili istehsalın rəqabət münasibətlərində uduzması ilə nəticələnir. Yüngül və 

toxuculuq sənayesi müəssisələrinin inkişafının nəzəri problemləri müxtəlif miqyaslı və istiqamətli 

dəyişikliklərin mənimsənilməsini nəzərdə tutur.  
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Повышение конкурентоспособности предприятий лёгкой  

промышленности  в Республике  

Резюме  

Статья посвящена теоретическо-методологическим основам развития предприятий 

текстильной и лёгкой  промышленности и повышению их конкуренто-способности.  В ней 

рассматривается теоретическая концепция экономиического роста текстильной и лёгкой 

промышленности,  проблемы конкурентоспособности предприя-тий, особенности 

конкурентоспособности текстильных материалов.  
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Abstract 

The chapter   the  theoretical methodological basis of the development and    increase of 

competitiveness of  textile industry enterprises  is devoted to the consideration of  the theoretical 

concept of economic growth of textile and light industry, problems  of competitiveness of 

enterprises, features of the textile materials  competitiveness. 
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SƏNAYE MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏ KADR POTENSİALININ İNKİŞAF PRİNSİPLƏRİ VƏ 

MEYARLAR 

 

Xülasə 

Məqalə sənaye müəssisələrində kadr potensialının inkişaf prinsipləri və meyyarlarının 

tədqiqinə həsr olunmuşdur. Təcürbə təsdiqləyir ki, istənilən sahədə kadr potensialının formalaşması 

üçün müəyyən prinsiplərin olması zəruri şərtdir. Sənayedə kadr potensialının prinsipləri elmlilk, 

demokratiklik, mərkəzləşdirmə, planlaşdırma, idarəetmə, komanda və əməkdaşlıq kimi məsələləri 

əhatə etməlidir. Kadr potensialının inkişaf meyyarları inkişaf etmiş ölkə ilə inkişaf etməkdə olan 

ölkə arsında ciddi fərqin olduğunu ortaya qoyur. Konkret olaraq  zəif inkişaf etmiş və inkişaf 

etməkdə olan ölkələrin sənaye müəssisələrində  kadr potensialından istidadədə əsas məqsəd iqtisadi 

səmərə əldə etməkdisə, inkişaf etmiş ölkədə isə əlverişli imic əldə etməkdir. Həmçinin zəif inkişaf 

etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələrdə rəhbərliyin işçi heyyətinə münasibəti hörmətsizlik, işçiləri 

işləməyə məcburetməyə əsaslanırsa, inkişaf etmiş ölkədə isə rasional yanaşma, bütün işə nəzarət 

etmə, işçilərə kömək və dəstək olmadır.  

Açar sözlər: kadr potensialı, kadr siyasəti, kadr potensialının prinsipləri, kadr potensialının 

inkişaf meyyarları 

 

 

Giriş 

Əmək bazarının inkişaf etdiyi müasir şəraitdə sənaye müəssisələrində kadr potensialının 

inkişafı prinsipləri və meyyarlarının müəyyən edilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Təcürbə 

təsdiqləyir ki, kadr potensialının inkişafı müəyyən bir prosesi əhatə edir və həmin proses müəyyən 

bir prinsiplərə, meyyarlara əsaslanaraq fəaliyyət göstərir. Kadr potensialının formalaşması 

prinsipləri deyərkən bu elmi əsaslarla müəyyən edilən qaydalar, əsaslar, müddəalar və normalar 

nəzərdə tutulur ki, bu istehsal prosesində həm nəzərə alınmalı, həm də riayət edilməlidir. Onu da 

bildirək ki, kadr potensialının inkişafını müəyyən edən meyyarlar və prinsilər iqtisadi qanunlara və 

qanunauyğunluqlara tam adekvat olaraq fəaliyyət göstərməlidir. İstənilən müəssisə üçün kadr 

potensialının inkişafı prinsipləri və meyyarlarının müəyyənləşdirilməsi həmin müəssisəyə 

cəmiyyətdə inamın artmasına səbəb olur.  

Sənaye müəssisələrində kadr potensialının inkişafına nəzəri baxış 
Sənaye müəssisələrində kadr potensialının inkişaf prinsipləri və meyyarlarının 

müəyyənləşdirilməsi insan faktoru ilə bağlı olduğundan ilk növbədə kadrların baza elementi olan 

sağlamlığı, pisixikanı, eləcədə kadr potensialının kəmiyyət və keyfiyyət elementləri də nəzərə 

alınmalıdır. Bu baxımdan kadr potensialına aşağıdakı prizmadan yanaşmağı məqsədəuyğun hesab 

edirik[1, s.32]. 
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Şəkil №1. Kadr potensialının elementləri 

 

Müşahidələr təsdiqləyir ki, müəssisələrin səmərəli fəaliyyəti, rəqabət-qabiliyyətli məhsul və 

ya xidmət istehsal etməsi onun kifayət qədər əmlak potensialının yüksək səviyyədə olmasından 

deyil, kadrlarının səviyyəsi və onların daxili yerləşdirilməsi quruluşunun səmərəliliyinin düzgün 

təşkilindən çox asılıdır. Belə ki, düzgün seçilmiş kadr siyasəti, yüksək keyfiyyətli təlimlərin təşkili, 

təşkilati mədəniyyət, sıx əməkdaşlıq, təşəbbüskarlıq, maddi və qeyri-maddi təşviq üçün imkanlar 

bazasının yaradılması istənilən müəssisənin inkişafının əsas şərtidir.  Bu baxımdan kadr 

potensialının inkişaf prinsipləri və meyyarları formalaşdırılarkən kəmiyyət və keyfiyyət göstəriciləri 

də nəzərə alınmalıdır. Kəmiyyət göstəriciləri kimi işçilərin sayı, profesional təsnifləşdirmə 

baxımından tərkibi, gənclər və orta yaşlı işçilər, işçilərin iş stajı kimi amilləri aid etmək olar. 

Keyfiyyət göstəricilərinə isə hər bir işçinin ixtisas səviyyəsi, professional xarakteristikası və s. kimi 

amilləri göstərmək olar. Əslində qeyd edilənlər onu göstərir ki, müəssisənin doğru, düzgün kadr 

siyasətinin olması kadr potensialının həm formalaşması, həm inkişafı prinsipləri və meyyarlarının 

eləcə də kadrların yerləşməsi, bir sözlə iqtisadi uğur əldə edilməsi baxımından önəmlidir. 

Kadr potensialının inkişafı müəssisənin növü və fəaliyyət sferasından asılı olmayaraq kadr 

siyasətinin tərkib hissəsi kimi qəbul edilir və idarəetmə nəzəriyyəsində, kadr siyasətinə müəyyən 

edilmiş prinsiplərin məcmusu, texnologiya, seçim, təlim, peşəkar biliklərin, bacarıqların, 

mütəxəssislərin qabiliyyətləri və s. aid edilir[2, s.84]. Bütün bu qeyd edilənlər  onu göstərir ki, hər 

bir müəssisənin düzgün kadr siyasətinə malik olması əsas şərtdir. Belə ki, kadr potensialından 

səmərəli istifadə edilmənin əsası düzgün kadr siyastidir. Bunun üçün müəssisələrin elmi baxımdan 

əsaslandırılmış kadr siyasəti olmalıdır.  

Kadr siyasəti üzrə müxtəlif mənbələrin təhlili bir-birinə zidd olmayan iki yanaşmanı ortaya 

qoyur. Kadr siyasətinin mahiyyətini funksional və məzmun baxımından ayırmaq olar. Məzmun 

baxımından yanaşmaya əsasən, kadr siyasəti dəyişən bazar tələblərinə vaxtında cavab verə bilən 

kadr potensialının qorunması, gücləndirilməsi və inkişaf etdirilməsi prinsipləri, funksiyaları və 

metodlarını özündə birləşdirir. Funksional yanaşma isə kadr siyasətinin  həyata keçirilməsi 

strategiyası və taktikası üzrə ümumi xətti müəyyən edən kadrlarla uzunmüddətli işin əsas prinsip-

ləri kimi müəyyən edilir[3, s. 26]. Bu baxımdan rus iqtisadçılarından K.S.Biktyakov tədqiqatlarında 

müasir təşkilatlarda kadr siyasətini aşağıdakı kimi göstərir.  

 

 

Baza 

Kadr potensialı 

Kəmiyyət 

Pisxoloji potensial 

(Sağlamlıq və fiziki 

vəziyyəti) 

Təhsil səviyyəsi 

(Profesionallıq, ixisaslaşma, 

intelektuallığ) 

Əmək funksiyaları 

(Kadr potensialnın inkişafı 

strategiya)  

Keyfiyyət 
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Şəkil № 2. Kadr siyasəti [3, s. 21] 

 

T.Quliyev isə göstərir ki, kadr siyasətinə müəssisədə hamı tərəfindən qəbul edilməli və fərdi 

maraqlarla korporativ maraqların uyğunluğu, biliyin, təcrübənin tutduğu vəzifəyə qoyulan tələblərə 

cavab verməsi, tutulmuş vəzifələrin ardıcıl olaraq üfüqi və şaquli qaydada dəyişilməsi, heyətin 

qiymətləndirilməsi və attestasiyasının düzgün əlaqələndirilməsi  və s. aiddir. Bu məsələlər düzgün 

əlaqələndirildikdə müəssisənin fəaliyyətində səmərəli inkişaf və tərəqqi görmək mümkündür[4, s. 

580].  

Kadr potensialının formalaşması kadr siyasətinin ümumi tərkib hissəsi olsa da onun özünün 

də formalaşmasının müəyyən prinsip və meyyarları mövcuddur. Kadr potensialının 

formalaşmasının prinsip və meyyarlarını təhlil etməzdən əvvəl, kadr potensialının inkişafı ilə bağlı 

irəli üzrülən konsepsiyalara nəzər salmaq məqsədəuyğun olar. Rus alimlərindən İ.V.Votyakova 

tədqiqatlarında kadr potensialının inkişafını ənənəvi və innovativ olaraq iki əsas konsepsiya 

əsasında qurulduğunu göstərir. Ənənəvi konsepsiya aşağıdakı amillər əsasında formalaşır[5. 

Səh.,28]: 

 Müasir idarəetmə sistemində kadrların formalaşmasının yeri və rolu;  

 Kadr xidmətinin təşkilati strukturu;  

 Kadr xidmətlərinin məqsəd və vəzifələri; 

 Motivasiya aspektləri;  

 Psixoloji aspektləri. 

Öz növbəsində, kadr potensialının inkişafı ilə bağlı innovativ konsepsiyada isə aşağıdakı 

baxışlar nəzərdən keçirilir[5. Səh.,29]: 

 Heyyətin innovativ baxımından inkişafı üçün seçilməsi və inkişafı;  

 Heyyətin planlaşdırılması və idarəedilməsi; 

 Heyyətin innovasiya prosesinin idarə edilməsi;  

 Kadr strukturunun yenidən qurulmasının optimallaşdırılması; 

 İşə qəbul və yerləşdirmə (işin təhlili, kadr ehtiyaclarının planlaşdırılması və onların 

doldurulması, test və namizədlərlə müsahibə);  

 Təlim və strateji inkişaf (təlim və menecerlərin hazırlanması, keyfiyyətin və 

məhsuldarlığın idarə edilməsi, qiymətləndirmə, karyera inkişafı);  

 Kadr siyasəti və kadrların inkişafı; 

 İşçilərin qiymətləndirilməsi;  

 Əmək bazarı ilə müəssisələrin əlaqələri və s.  

Innovativ yanaşma əsasında işçi heyyəti ilə işlər daha çox görünməklə yanaşı, həm də 

yaradıcı görünür. Digər tərəfdən innovativ yanaşma müəssisənin kadr potensialının inkişafı üçün 

resurs,   təşkilati,  texnoloji,  marketinq,  taktiki,  strateji,  dinamik  və  statik  məlumat  bazasının  

Kadr siyasəti 

Müəssisənin kadr ehtiyyatları strategiyasına 

uyğun olaraq insan resurslarının inkişafı üçün 

normaların və qaydaların hazırlanması. 

  

İnsanlarla müəssisə arsında qarşılıqlı əlaqə 

(məslən, işçinin işə qəbulu üzrə yanaşma) 
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ayırmasını da zəruri edir.  

 Kadr potensialının inkişaf prinsipləri 
Təbii ki, yuxarıda sadalanlar kadr potensialının formalaşması üçün müəyyən prinsiplərin 

olmasını da zəruri edir.  

Kadr potensialının formalaşması və inkişafı ilə bağlı nəzəri yanaşmalara nəzər saldıqda aydın 

olur ki, bir sıra prinsiplər mövcuddur ki, həmin prinsiplərdə elm, demokratik, mərkəzləşdirmə, 

planlaşdırma, idarəetmə, komanda və əməkdaşlıq kimi məsələlər nəzərə alınmalıdır. Rus alimlərindən 

K.A. Kravçenko kadr potensialının formalaşdırılması işəgötürənlə işçilər arasında maraqların 

balanslaşdırması sisteminin prinsipləri əsasında  qurulmasını irəli sürür [6.s.46]. Başqa sözlə qarşılıqlı 

olaraq maraqların təmini səmərəli inkişafa səbəb olar. Kadr potensialının formalaşmasını tədqiq edən 

başqa bir tədqiqatçı P.V.Smirnova isə sənaye müəssisələrini davamlı inkişafını idarə etmək 

kontekstində prinsiplərin müəyyənləşdirilməsini təklif edir. Lakin bununla belə bəzən spesfik, qeyri-

müəyyən prinsiplər nəinki, kadrların formalaşmasını hətta, idarəetməni belə çətinləşdirir və müəs-

sisənin mövcud şərtlərinə uyğun olmayan strategiyaların seçilməsinə gətirib çıxarır [7, s.54-55].   

Fikrimizcə, müəssisələrdə kadr potensialının inkişaf mexanizminin formalaşdırılması 

sənayedə müəyyən inkişaf hədəflərinə çatmaq baxımından əhəmiyyətlidir. Bu idarəetmədə sər-

hədlərin müəyyən edilməsinə səbəb olur ki, belə hal öz növbəsində,  müəssisənin iqtisadi 

maraqlarının işçilərin sosial-iqtisadi maraqları ilə əlaqələndirməsini nəzərə almağa imkan verir. 

Buna görə də hər hansı bir müəssisəsinin kadr potensialının formalaşması və inkişafı üçün 

prinsiplər müəyyən edilərkən həmin müəssisənin ilk növbədə fəaliyyət göstərdiyi sahəyə önəm 

verilməsi zəruridir. Bununla belə hər hansı bir müəssisəninin formalaşma və inkişafı baxımından 

ümumi olaraq aşağıdakı pirinriplərdən istifadəni məqsədəuyğun hesab edirik. 

Cədvəl 1 

Müəssisədə kadr potensialının inkişaf prinsipləri 

 

Prinsipin adı Prinsipin məzmunu 
Prinsipin reallaşdırılmasının  

praktiki əhəmiyyəti 

Elmlilik prinsipi Əməyin idarə edilməsi və inkişafı 

sahəsində elmi yanaşmanın müasir 

nailiyyətlərindən istifadə 

Səmərəli idarəetməni həyata 

keçirmək üçün elmi qanunlar və 

qanunauyğunluqların tətbiqi 

Sistemlilik 

prinsipi 

Təşkilatın bütün inkişafı göstərici-

lərinə (mənfəət, gəlirlilik, kreditqa 

biliyyətlilik və s.) görə fərdi istehsal 

amilinin inkişafı üçün müəyyən edilən 

göstəricilərin proqnozlaş-dırılması, 

uçotu və təhlili.  

Təşkilatın bütünlüklə inkişafının 

hesablanmış göstəriciləri ilə 

əlaqələndirilməsi. 

Spesifiklik 

prinsipi 

Əmək resurslarının xüsusiyyətləri, 

onun inkişaf qanunauyğunluqları və 

qiymətləndirmə hədləri, habelə 

sahənin xüsusiyyətləri.   

Kadr resurslarından istifadənin 

səmərəsinin artırılması 

Optimallaşdırmaq 

prinsipi 

Optimallaşdırılması kadr potensialı 

göstəricilərinin optimal sayı və 

parametrlərindən istifadəni nəzərdə 

tutur.   

Öyrənilən obyektin inkişafının 

proqnozun düzgünlüyü və 

etibarlılığını təmin etməsi. 

Alternativlik 

prinsipi 

İstehsalın alternativ inkişaf variantı 

kimi istehsal amillərinin təhlili.  

İdarəetmə amillərinin inkişafında  

sürətlilik.  
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Davamlılıq 

prinsipi 

Təşkilatda proqnozların daxili 

dəyişikliklərə və xarici mühitin 

dəyişikliklərinə uyğunlaşdırılması. 

Obyektin inkişafı üzrə idarəetmə 

qərarlarının hazırlanması və qəbul 

edilməsində çeviklik. 

Ünvanlılıq 

prinsipi 

İdarəetmədə  məqsəd və vəzifələrin 

konkret müəyyən edilməsi.  

Kadrların inkişafı üçün müəyyən 

edilən tədbirlərin həyata 

keçirilməsinə cavabdeh olan ən 

yüksək idarəetmə aparatının 

funksiyaları, planlaşdırma və 

iqtisadi xidmətlərin məsuliyyət-

lərinin müəyyən edilməsi 

əhəmiyyətlidir. 

Gəlirlilik prinsipi Tədbirlərin həyata keçirilməsinin 

iqtisadi səmərəliyinin  proqnozlaş-

dırılması. 

Müəssisənin bütün fəaliyyət 

istiqamətləri üzrə səmərəliliyin 

artırılması. 

İnteqrasiya 

prinsipi 

İdarəetmə obyektinin inkişafında 

ekzogen və endogen komponentlər 

nəzərə alınır. 

Qərəzsiz idarəetmə sistemini 

yaratmaq bacarığı. 

Standartlaşdırma 

prinsipi 

Sahənin inkişafında  bütün maraqlı 

tərəflərin iştirakını təmin etmək üçün 

qaydaların yaradılması və tətbiq.  

Xərclərin optimallaşdırılmasını 

təmin etmək və kadrların iş 

fəaliyyətinin səmərəliliyinin 

artırılması. 

Dövrülik prinsipi Dövrülük prinsipinin elementləri bir-

birini əvəz edən elementlərdir 

(mərhələlər, dövrlər) ki, bütövlük 

təşkil edən və təkrarlanan prosesi 

göstərir. 

Kadr potensialının inkişafını 

xarakterizə edən sistemin 

qanunauyğun quruluşunun  

müəyyən edilməsi 

Bərabər imkanlar 

prinsipi 

Müəssisə kadr potensialının inkişaf 

fəaliyyətinin həyata keçirilməsində 

dövlətin ictimai-siyasi və iqtisadi 

həyatında baş verən obyektiv 

tendensiyalarını əks etdirir. 

Kadrların seçilməsi və 

yerləşdirilməsində bütün sosial, sinif 

və milli qruplardan insanlar üçün 

bərabər imkanlar prinsipi daha fəal 

şəkildə təsdiqlənmişdir. 

Vahid komanda 

prinsipi 

Bir müəssisənin kadr potensialının 

inkişaf fəaliyyətinin həyata keçirilmə-

sində komanda birliyi prinsipi bütün 

komanda üzvlərinin bərabər şəraitə 

malik olması və qrupun fəaliyyətinin 

nəticələrinə kollektiv olaraq cavabdeh 

olması ilə ifadə olunur. 

Komanda üzvünün funksiyaları 

olduqca çevik olmaqla bərabər 

heyətin  müstəqilliyi və orijinallı-

ğını da qoruyur. 

 

 

Mənbə: [4.,5.,11.,12] mənbələrin məlumatları əsasında tərtib olunub 

İnsan resurslarının idarəedilməsi üzrə məhşur ingilis alimləri D.Torrinqton, L.Xoll, S.Teylor 

tədqiqatlarında göstərirlər ki, işçinin qiymətləndirilməsi və vəzifə baxımından irəli çəkilməsinin əsas 

meyarı kimi onun öz işində profesionallığının əsas olduğunu bildirirlər [8. s.56]. Digər ingilis 

iqtisadçıları A.Tompson və A.Stiklend göstərir ki, müəssisənin talantlı,ixtisaslı və təcürbəli mütəxəs-

sisə malik olması o deməkdir, bu müəssisə üçün təkcə resurs deyil, qarşıya qoyulan məsələləri 

səmərəli yerinə yetirən və rəqabət üstünlüyünün mənbəyi kimi qiymətləndirir[9. s.127]. Bir çox 

hallarda qərb mütəxəssisələri yüksək ixtisaslı kadrları biznesin aparıcı gücü də adlandırırlar. Hesab 

edirik ki, kadr potensialına malik olmaq heç də məsələnin həlli deyildir. Burada kadr potensalından 

səmərəli istifadə olunması əsas məsələdir. Bunun üçün də müəssisədə effektiv idarəetmə mexanizmi 

formalaşdırılmasıdır və gələcək dövrdə kadr potensalının inkişafı üzrə strategiyanın olması daha 

önəmlidir.  

Ona  görə  də  müəssisənin kadr  potensialının  inkişafı  yalnız  müəssisənin xarici  və  daxili 

https://www.ozon.ru/person/1957398/
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mühitinin xarakterik xüsusiyyətləri ilə müəyyən edilməməlidir. Təcürbə təsdiqləyir ki, kadr 

potensialının inkişafına ölkənin ümumi iqtisadi vəziyyəti, müəssisənin iqtisadi inkişafını xarakterizə 

edən göstəicilər, informasiya texnologiyalarının inkişaf imkanları kimi amillər də  təsir edir. 

İ.V.Votyakova kadr potensialının inkişafının müəssisədə baş verən müxtəlif idarəetmə 

prosesləri ilə bağlı olduğunu bildirir və buraya aiddir [5. Səh.,31]: 

  müəssisənin strategiyasının işlənməsi və idarəedilməsi; 

  müəssisənin fəaliyyətinin idarə edilməsi (struktur funksiyaları, vəzifələri, iş metodları, 

idarəetmə metodları və s.);  

 əməliyyat fəaliyyətiinin idarə edilməsi (satınalma, satış, idarəetmə, təchizat və s. 

sahəsində fəaliyyətlərin həyata keçirilməsi).  

Hesab edirik ki, sadalanan bu məsələlər ona görə vacibdir ki,  idarəetmə proseslərinin 

müxtəlif təbəqləri müəssisənin kadr potensialının inkişafı üçün müxtəlif tələblər qoyur. Beləliklə, 

kadr potensialının inkişafına yanaşmaların onun idarəedilməsi sahəsində yeni tələblərin qoyulması 

və kadr potensialnın inkişafı üçün xüsusi sistem yaratmağı tələb edir.  

Nəzəri yanaşmalar təsdiqləyir ki, kadr potensialı müəssisənin təkrar istehsal prosesində həm 

mikro həm də makro səviyyədə işçi qüvvəsi kimi çıxış edir. P.İ.Kapelyuşnikov göstərir ki, təkrar 

istehsal prosesində işçi qüvvəsi iki istiqamətdən qiymətləndirilə bilər[9.s 113]: 

 təkrar istehsal prosesində çıxış edən işçi qüvvəsinə çəkilən xərclərin bərpası; 

 işçinin özünün fəaliyyət dövri, işçinin işlədiyi fəaliyyət dövrünün xüsusiyyətləri və 

demoqrafik faktorlar. 

Kadr potensialının inkişaf prinsipləri və meyyarları 
Sənaye müəssisələrində kadr potensialının inkişafının meyarları ölkələr üzrə fərqlənə bilər. 

Hesab edirik ki, inkişaf etməkdə olan ölkə ilə inkişaf etmiş ölkələrdə kadr potensialının inkişafı 

baxımından  meyarlar fəqlidir. Konkret olaraq inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün kadr potensialının 

inkişaf  meyyarı həm müəssisə, həm də cəmiyyətin məqsədlərinə uyğun insan kapitalının səmərəli 

istifadə edilməsinin təmin olunmasıır. Bu baxımdan inkişaf etmiş ölkə ilə inkişaf etməkdə olan 

ölkələrdə kadr potensialı meyarlarını nəzərdən keçirmək məqsədəuyğun olar: 

 

Cədvəl 2  

 

Sənaye müəssisələrində kadr potensialının inkişaf meyyarlarına baxış 

 

Meyyar 
Zəif inkişaf etmiş və inkişaf 

etməkdə olan ölkə 
İnkişaf etmiş ölkə 

Müəssisənin əsas 

məqsədi 
İqtisadi səmərə əldə etmək Əlverişli imic əldə etmək 

Heyyətə təlimin 

keçirilməsi  

Daxili və xarici təlimlərin 

keçirilməsi, müxtəlif proqram-

ların öyrənilməsi 

Daxili təlimlərin öyrənilməsi  

Attestasiya 
3-5 ildən bir və bütün işçilər üçün 

həyata keçirilmir. 
İldə bir dəfə  

Korporativ 

mədəniyyət 

İşgüzar etika və nizam-intizam 

pozulur. 

İşçilər arasında harmoniya, 

səmimiyyət və ümumi həyat 

səviyyəsinin yüksəlməsinə töhfə 

İşçilərin işdə qalma 

təminati 

Aşağı, bir çox hallarda isə 

ümumiyyətlə  olmur. 

Yüksək, uzunmüddətli təminat və ya 

ömürlük təminat. 

Rəhbərliyin işçi Hörmətsizlik, işçiləri işləməyə Rasional yanaşma, bütün işə nəzarət 
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heyyətinə münasibəti məcbur etmə  etmə, işçilərə kömək və dəstək olma. 

İnnovativ 

texnologiya 
Aşağı Yüksək 

İşçilərin işlərinə 

münasibəti  

İntensivlik və işləməyə çəhd elə 

də yüksək olmur. 

İşə münasibət aktual, son dərəcə 

səliqəlilik, diqqətlilik, tam vaxtında 

yerinə yetirmə.  

İşçilərin 

həvəsləndirməsi 
Maddi və təltifetmə Qeyri-maddi 

Əmək haqqı  
Fərdi olaraq və ya nəticədən aslı 

olaraq. 
Xidmət illərinə görə ödənilmə. 

 

Mənbə: [10.s 48] 

 

 

Göründüyü kimi, zəif inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələrdə kadr potensialının 

inkişaf meyarı kimi ondan maksimum dərəcədə səmərə əldə etməkdirsə, inkişaf etmiş ölkədə bu 

əlverişli imic əldə etmək kimi qiymətləndirilir. Doğurdan da müəssisənin istər daxili və istərsə də 

beynəlxalq bazarlarda müəyyən imicə malik olduqda avtomatik olaraq insanlar imici yüksək olan 

müəssisənin məhsulunu almaqda daha çox meyilli olurlar. Eyni zamanda digər meyarlar da inkişaf 

etmiş ölkələrdə zəif inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələrdən kəskin şəkildə fərqlənir. 

Kadr potensialının inkişafı baxımından müvafiq prinsip və meyarların müəyyənləşdirilməsi 

aşağıdakı proseslərin həyata keçirilməsini şərtləndirir: 

 müəssisənin strategiyasına əsaslanaraq müxtəlif ixtisas sahələri üzrə işçilərin, 

mühəndislərin, menecerlərin ehtiyaclarının müəyyən edilməsi; 

 əmək bazarının təhlili, kadrların seçilməsi və fəaliyyət prosesinə uyğunlaşdırılması;  

 işçilər üçün karyera planlaması, onların ixtisas və inzibati işlərdə inkişafı; 

 ixtisaslaşdırma və təlim işlərinin təşkili; 

 hər bir şəxs üçün əlverişli sosial-psixoloji şərait daxil olmaqla, səmərəli iş şəraitinin təmin 

edilməsi; 

 iş proseslərinin təşkili, əmək xərcləri və nəticələrinin təhlili,  

 avadanlıqların sayı və müxtəlif qruplardakı insanların sayı arasında optimal nisbətlərin 

yaradılması; 

 əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi və səmərəli motivasiya sistemlərinin inkişafı;  

 heyyətin gəlir strukturunun əsaslandırılması, (onların fərqliliyinin dərəcəsi) və əmək haqqı 

sistemlərinin tərtibi; 

  müəssisənin sosial siyasətinin inkişafı və münaqişələrin qarşısının alınması. 

Xatırladaq ki, sadalananların hər birinin həyata keçirilməsi elə də asan deyildir. Bu 

proseslərin təşkili müəssisənin ölçüsü, istehsal olunan məhsulların xüsusiyyətləri, əmək bazarındakı 

vəziyyət, kadrların keyfiyyəti, istehsalın avtomatlaşdırılma dərəcəsi və müəssisə daxili və eləcə də 

onun kənarında olan sosial-psixoloji vəziyyətdən aslıdır. 

İ.V.Votyakova tədqiqatlarında kadr potensialının inkişafının prinsip və meyyarlarının 

qarşılıqlı əlaqəsini aşağıdakı kimi göstərir [5.s 36]: 
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Şəkil №3.Kadr potensialının inkişafının prinsip və meyyarlarının qarşılıqlı əlaqəsi 

 

Nəticə 
Ümumiyyətlə, kadr potensialının inkişafının prinsip və meyyarları üçün təklif edilən 

yanaşmalar müəssisə üçün o vaxt səmərəli olur ki, bunlar müəssisədə kadr potensialının inkişafının 

təkmilləşdirilməsinə və aşağıdakı nəticələrin əldə edilməsinə xidmət etmiş olsun. 

 Kadr potensialının inkişafı prosesləri keyfiyyətli idarəetmə sisteminə inteqrasiyasını təmin 

edilməsi; 

 İnvestisiyaların prioritet obyektlərindən biri kimi kadrların idarəedilməsi;  

 Kadrların idarə edilməsi sərhədlərinin genişləndirilməsi;  

 Müəssisənin digər prosesləri ilə kadr proseslərinin funksional əlaqələrinin təmin edilməsi.  
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peşəkarlığın artımı  

planlaşdırması 
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təhlili, 
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Принципы и критерии развития человеческих ресурсов на промышленных 

предприятиях 

Резюме 

В статье рассматриваются принципы и ориентиры развития человеческих ресурсов 

на промышленных предприятиях. Опыт подтверждает, что существуют определенные 

принципы формирования кадрового потенциала в любой сфере. Он должен охватывать 

такие принципы, как человеческие ресурсы, демократизация, централизация, планирование, 

управление, командная работа и сотрудничество, а также кадровый потенциал в отрасли. 

Перспективы развития человеческого потенциала показывают, что существует серьезная 

разница между развитой страной и развивающейся страной. В частности, если в 

слаборазвитой и развивающейся стране основная цель в использовании кадрового 

потенциала промышленного предприятия заключается в достижении экономической 

эффективности, то в развитой  стране цель этого показателя заключается в достижении 

имиджа. Также в слаборазвитых и развивающихся странах управление рабочим персоналом 

основано на неуважительном отношении к ним и на принуждении к работе, а в развитой 

стране это - рациональный подход, контроль на протяжении всей работы, помощь и 

поддержка работников. 

Ключевые слова: кадровый потенциал, кадровая политика, кадровые принципы, 

критерии развития кадрового потенциала 
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The principles and criteria for the development of human resources in industrial enterprises 

Abstract 

The article focuses on the principles and benchmarks of human resources development in 

industrial enterprises. Experience confirms that there are certain principles for the formation of 

personnel potential in any field. It should cover issues such as human resource, democratization, 

centralization, planning, management, teamwork and co-operation, as well as human resource 

capacities in the industry. The development prospects of the human potential reveal that there is a 

serious difference between the developed country and the developing country. Specifically, if the 

poorly developed and developing country has a major goal of the human resource potential of the 

industrial enterprise, the achievement of economic growth, this indicator is to achieve a major 

targeted image of the human potential in the developing country. Also weak developed and 

developing countries on the respect of the management of the working staff, staff work is based on 

coercion, rational approach developed in the country, all over the work  to help and to support the 

workers. 

Keywords: personnel potential, personnel policy, personnel principles, criteria for the 

development of human potential 
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ПЕРЕВОЗКА  ГРУЗОВ  ТРАНСПОРТНЫМ СЕКТОРОМ АЗЕРБАЙДЖАНА 

 

Резюме 

В Азербайджанской Республики развитие транспортного сектора является одним из 

необходимых и важных условий дальнейшей структурной перестройки экономики, 

повышения конкурентоспособности транспортных услуг на мировых рынках и интеграции 

страны, в динамично изменяющуюся систему международных отношений. В статье 

анализируется роль транспортного сектора в развитии экономик страны. 

Ключевые слова: транспорт, перевозки, конкурентоспособность, инфраструктура, 

инвестиции 

 

 

За годы с начала ХХI-го века имеет место поступательное развитие транспортного 

сектора Азербайджана. Это связано с тем, что в  последние годы в развитие автомобильной, 

железнодорожной, морской, воздушной,  трубопроводной транспортной инфраструктуры 

страны вложен значительный объём инвестиций. Только в  прошлом году объем инвестиций 

в транспортный сектор составил 1,9 млрд. манат. Вложенные за последние годы инвестиции 

способствовали тому, что сегодня значительная часть транспортной инфраструктуры страны 

соответствует международным стандартам, играя важную роль в региональном развитии, а 

главное, в увеличении внутреннего и транзитного грузопотока в транспортных коридорах 

Север-Юг и TRACECA.  

Инновационное развитие транспортного комплекса продолжается: строятся новые 

автомобильные дороги, модернизируются железнодорожные магистрали, закупаются новые 

пассажирские самолёты, танкеры и сухогрузы. В Аляте, рядом со столицей страны Баку, 

сдан в эксплуатацию крупнейший в регионе международный торговый порт, построен 

судостроительный завод. С вводом в эксплуатацию железной дороги Баку–Тбилиси–Карс 

появился новый крайне выгодный сухопутный маршрут между Европой и Азией. Все эти 

проекты требуют крупных инвестиций и государство привлекает их, чтобы в будущем была 

создана современная и мощная транспортная инфраструктура, позволяющая использовать 

все преимущества от географического расположения Азербайджана на стыке Запада и 

Востока. 

Между тем уже сегодня созданная в стране транспортная инфраструктура 

предоставляет широкие возможности для роста объёма грузоперевозок. Так, за период 2000-

2018 годы объём грузоперевозок в Азербайджане вырос почти в три раза. В минувшем году 

азербайджанские грузоперевозчики добились максимального за все годы независимости 

объёма перевозки грузов. За прошлый год всеми видами транспорта было перевезено в 

общей сложности 230,1 млн. тонн грузов, что на 1,6% больше чем в 2017 году.  
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Рисунок 1. Перевозка грузов по транспортному сектору  

Азербайджана (млн. тонн) (1) 

 

Лидирующие позиции в 2018 году, как и все последние годы, занимал 

автомобильный транспорт – на него пришлось более половины от общего объёма 

грузоперевозок в стране. Большая часть автомобильных перевозок традиционно приходится 

на внутренний трафик. Второе место в транспортной инфраструктуре страны традиционно 

занимает трубопроводный сегмент (перекачка нефти и газа) – на него приходится около 

четверти в совокупном объёме грузопотока. Третье место по значимости занимает 

железнодорожный транспорт - на его долю пришлось более 6% от общего грузопотока. 

Объёмы  перевозок на морском транспорте - танкерами и сухогрузами - в совокупном 

грузопотоке страны составили 3,6%. За прошлый год грузовой авиацией было перевалено 

менее одного процента от всех  грузов. 

Отдельного упоминания заслуживает объём грузоперевозок автомобильным, 

железнодорожным и морским транспортом по международному Евразийскому коридору 

TRACECA. По итогам 2018-го года по азербайджанскому сегменту этого коридора было 

перевалено 52,7 млн. грузов. Несмотря на сокращение транзита углеводородного сырья, 

транспортный коридор TRACECA продемонстрировал способность к гибкой 

диверсификации и изменению структуры грузопотока в сторону увеличения сухих и 

контейнерных грузов.  

Увеличению перевалки сухих грузов во многом способствовала скоординированная 

политика транспортных ведомств Азербайджана, Грузии, Казахстана и Туркменистана, 

проведших с начала года серию переговоров с целью увеличения объёмов морских 

грузоперевозок, и в первую очередь их мультимодального (ненефтяного) сегмента. В ходе 

заседаний рабочей группы TRACECA основное внимание было уделено разработке новой 

тарифной политики в прикаспийском сегменте коридора, предусматрива-ющей скидки и 

применение льготных коэффициентов на сухие и контейнерные грузы. 

Лейтмотивом практически всех различных заседаний и встреч, проведённых в 

прошлом году странами - участницами коридора Европа-Кавказ-Азия, стали обсуждение 

способов увеличения объёмов грузоперевозок в странах региона, более рациональное 

использование торговых возможностей и ускорение региональной интеграции в транзитных 

грузоперевозках между Европой и Азией. Добиться этого предполагается принятием 

упрощённых  трансграничных  процедур  и  достижением  непрерывности  грузоперевозок,  а  
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также совершенствованием автомобильной, морской, авиационной и железнодорожной 

инфраструктуры региона. Конечной целью оптимизации тарифно-процедурных моментов, а 

также модернизации местной инфраструктуры является выход на Трансевропейскую 

транспортную систему. Речь идёт об интеграции государств Черноморско-Каспийского 

региона в Трансевропейскую транспортную сеть с созданием юго-восточной оси и 

увеличении объёма мультимодальных перевозок.  

Подводя итоги 2018-го года, можно отметить, что транспортный сектор сохранил 

позитивную динамику развития. А с учётом миллиардных инвестиций в развитие 

инфраструктуры и открытие новых международных транспортных коридоров в недалеком 

будущем в стране будет обеспечен заметный рост грузоперевозок. 
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Azərbaycanın nəqliyyat sektorunun vasitəsi ilə yüklərin daşınması 

Xülasə 

Azərbaycan Respublikasında nəqliyyat sektorunun inkişafı iqtisadiyyatın daha da struktur 

tənzimlənməsi, nəqliyyat xidmətlərinin dünya bazarlarında rəqabət qabiliyyətinin artırılması və 

ölkənin dinamik şəkildə dəyişən beynəlxalq münasibətlər sisteminə inteqrasiyası üçün zəruri və 

vacib şərtlərdən biridir. Məqalədə nəqliyyat sektorunun ölkə iqtisadiyyatının inkişafındakı rolu 

təhlil edilmişdir. 
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Transportation of goods through the transport sector of Azerbaijan 

Abstract 

In the development of the transport sector of the Republic of Azerbaijan, there is a great 

deal of unstable and economical structural redistribution of economics, the competitiveness of the 

transport market, and the rapid change of the system of transportation. The article analyzes the role 

played by the transport sector in the economic economy. 

Keywords: transportation, overhead, competitiveness, infrastructure, investment 
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уйьун олмалыдыр. Мягалядя мцяллифин вя йа мцяллифлярин эялдийи елми нятиcя, ишин елми йенилийи, 
тятбиги ящямиййяти вя с. хцласядя йыэcам шякилдя юз яксини тапмалыдыр. Хцласяляр елми вя 
граматик бахымдан cидди редактя олунмалыдыр. Щяр бир хцласядя мягалянин ады, мцяллифин вя йа 
мцяллифлярин там ады эюстярилмялидир  

12. Щяр бир мягалядя УОТ индексляр вя йа ПАЖС типли кодлар вя ачар сюзляр 
эюстярилмялидир. Ачар сюзляр цч дилдя (мягалянин вя хцласялярин йазылдыьы диллярдя) верилмялидир 

13. Мягалянин редаксийайа дахил олма, тякрар ишлянмяйя эюндярилмя вя чапа гябул 
олунма тарихляри сонда эюстярилмялидир  

14. Alınan məqalələr iki rəyi olmalıdır (daxili, xarici). Nəşr edilməsinin əsas 

meyarları - mövzunun aktuallığı, informativliyi və elmi yeniliyidir 



155 
 

Tikintinin iqtisadiyyatı və menecment   Construction economycs and menecment 

2019-cu il. № 3 (8)                2019, № 3 (8) 

 
15. Плаэиатлыг факты ашкар едилян мягаляляр дярc edilmir və geri qaytarılır 
16. Jurnala göndəriləcək məqalələr başqa yerdə yayımlanmamış və ya yayım üçün 

təqdim edilməmiş olmalıdır 
17. Jurnalda dərc edilən məqalələrdə müəlliflik hüququ qorunur və bu məqalələrin 

bütün nəşr hüquqları eksklyuziv olaraq “Tikintinin iqtisadiyyatı və menecment”a  aiddir 
18. Мягаляляр аноним ряйчилярин эизли ряйиндян сонра сащя редактору вя йа редаксийа 

щейятинин мцтяхяссис цзвляриндян бири тяряфиндян чапа тювсийя вя йа тягдим олунacaq. 
Мягалянин сонунда ону чапа тягдим едян сащя редакторунун вя йа редаксийа щейяти цзвцнцн 
ады (там шякилдя), онун елми титулу, елми дяряcяси вя елми ады гейд олунмалыдыр. Тягдим олунан 
мягалянин дярc олунмасындан имтина едилдийи щалда jurnalın редаксийасы йазылы шякилдя мцяллифя 
ясасландырылмыш имтина cавабы эюндярir 

19. Məqalənin göndəriləcəyi ünvan: alakbarova.lala@azmiu.edu.az 
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İş yeri  

Vəzifəsi  

Elmi dərəcəsi  

Elmi adı  

Məqalənin adı  

Ünvanı  

E-mail adresi  

Əlaqə telefonu  
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Научно-практический журнал «Экономика строительства и менеджмент» 

учреждённый в 2015-ом году кафедрой «Экономика сфер обслуживания и менеджмент» 

решением Министерства Юстиции Азербайджанской Республики от 02 декабря 2015-го года 

за № 4024 внесён в реестр печатных изданий, 17.10.2016 года получил Международный  

идентификационный номер (İSSN 2519-2507) и решением   Президиума Высшей 

Аттестационной Комиссии при Президенте Азербайджанской Республики от 04.07.2018-го 

года (протокол №11-R) включён в раздел экономических наук «Перечня периодических 

научных изданий, рекомендуемых для публикации основных результатов диссертаций в 

Азербайджанской Республике». 

1. Материал статьи должен соответствовать профилю журнала и излагаться 

предельно ясно 

2. Журнал издаётся четыре раза в год 

3. Статьи принимаются на азербайджанском, русском и английском языках 

4. В журнале уделяется место статьям авторов ведущих стран мира в сфере науки 

и технологий 

5. Текст должен быть набран в формате Microsoft Office Word, шрифтом Times 

New Roman Cyr, кеглем 12pt, с междустрочным интервалом 1. Отступы: сверху и снизу 

страницы – 2 см, справа – 1 см, слева – 3 см. Название статьи должно быть написано 

заглавными буквами, жирным шрифтом; 
6. В статье должно быть указано место и адрес работы автора(ов), а также адрес 

электронной почты 
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7. В конце научной статьи, в зависимости от характера статьи и отрасли науки, 

должны быть чётко указаны научный результат, научная новизна работы, практическая 

ценность и экономическая эффективность работы 

8. Должны быть даны ссылки на научные источники. Приведённый в конце 

статьи список литературы должен быть пронумерован по алфавиту или в той 

последовательности, в которой ссылки находятся в тексте (например, [1] или [1, стр.119] 

9. Ссылки, приведённые в списке литературы должны быть точными и полными. 

Библиографическое описание источников ссылок приводятся в зависимости от их вида 

(монография, учебное пособие, научная статья и т.д.). При ссылке на материалы или тезисы 

статей, симпозиумов, конференций и прочих влиятельных мероприятий должно быть 

указано название статьи, доклада или тезиса 

10. В списке использованной литературы должны отдаваться предпочтение 

научным статьям, монографиям и другим надёжным источникам последних 5-10-ти лет  

11. Резюме и ключевые слова должны быть на трёх языках (азербайджанском, 

русском, английском). Они должны быть одинаковыми и соответствовать содержанию 

статьи. Вначале должна быть указана фамилия, имя, отчество автора, учёная степень, 

должность и название статьи. В резюме должно найти отражение краткое содержание, цель, 

актуальность и научная новизна статьи 

12. В каждой статье должен быть UOT индекс или PAJS код 

13. В конце статьи указывается дата поступления в редакцию, отсылка на 

доработку и принятия к печати 

14. Поступившие в редакцию статьи проходят двойное рецензирование 

(внутренний и внешний отзыв). Основные критерии опубликования – актуальность 

тематики, информативность, научная новизна 

15. Статьи, в которых обнаружен факт плагиата не печатаются и возвращаются 

автору 

16. Не принимаются статьи, опубликованные ранее полностью или частично в 

периодической печати или в электронных СМИ, размещённые в сети Интернет 

17. Авторские права на статьи полностью защищены. Право публикации 

эксклюзивно принадлежит журналу «Экономика строительства и менеджмент» 

18. Поступившие в редакцию статьи регистрируются ответственным секретарем 

редакции. Ответственный секретарь редакции предварительно определяет соответствие 

рукописи профилю журнала, выполнение требований по её оформлению. Рукописи статей 

научного характера проходят редакционную научную экспертизу, определяющую их 

соответствие заявленной проблематике, степень раскрытия темы, научную новизну. 

Материалы, не соответствующие этим условиям, по согласованию с заместителем главного 

редактора возвращаются авторам с указанием причин отказа 

19. Адрес электронный почты: alakbarova.lala@azmiu.edu.az 
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ФИО  

Место работы  

Должность  

Учёная степень  

Научное звание  

Название статьи  

Адрес  

E-mail address  

Контактный телефон  

mailto:alakbarova.lala@azmiu.edu.az


157 
 

Tikintinin iqtisadiyyatı və menecment   Construction economycs and menecment 

2019-cu il. № 3 (8)                2019, № 3 (8) 

 

Requirements for the publication of articles in the journal "Construction Economics and 

Management": 

Journal of Construction and Economics by the decision of the Ministry of Justice of the 

Republic of Azerbaijan on 02 December 2015 (4024) published in the Department of Economics 

and Management of the Ministry of Architecture and Construction, receievd on17.10.2016 

Internatioanl Identification number (ISN 2519-2507), on 04.07.2018 (protocol N11-R) with the 

decision of the Presidium of the Higher Attestation Commission under the President of the Republic 

of Azerbaijan included in the "List of periodical scientific publications recommended for publishing 

the main results of dissertations in the Republic of Azerbaijan"  of Department of Economic 

Sciences. 

1. The material of the article must comply with the profile of the journal and set out very 

clearly. 

2. The journal is published four times a year. 

3. The articles are accepted in Azerbaijani, Russian and English languages. 

4. The journal is based on the findings of the authors in the sphere of science and 

technology. 

5. Text should be typed in Microsoft Office Word format, in Times New Roman Cyr font, in 

12pt pt, with line spacing 1. Indents: 2 cm at the top and bottom of the page, 1 cm at the right, 3 cm 

at the left. The article title should be written in capital letters in bold. 

6. The article should indicate the place and address of the author (s), as well as the email 

address. 

7. At the end of a scientific article, depending on the nature of the article and the branch of 

science, the scientific result, scientific new of the work, practical value and economic efficiency of 

the work must be clearly indicated. 

8. References to scientific sources should be given. The list of references cited at the end of 

the article should be numbered alphabetically or in the sequence in which the references are in the 

text (for example, [1] or [1, p.119] 

9. References given in the list of references should be accurate and complete. Bibliographic 

descriptions of sources of references are given depending on their type (monograph, textbook, 

scientific article, etc.). When referring to materials or abstracts of articles, symposia, conferences 

and other influential events, the name of the article, report or thesis should be indicated. 

10. The list of references should give preference to scientific articles, monographs and other 

reliable sources of the last 5-10 years. 

11. Summary and keywords should be in three languages (Azerbaijani, Russian, English). 

They must be the same and corres*pond to the content of the article. First, the author's surname, 

first name, patronymic, academic degree, position and title of the article should be indicated. The 

summary should reflect the summary, purpose, relevance and scientific new of the article. 

12. Each article should have a UOT index or PAJS code. 

13. At the end of the article it is indicated the date of recieveing, sending for revision and 

acceptance for publication. 

14. Received articles pass a double review (internal and external review). The main criteria 

for publication are the relevance of the topic, informative, scientific new. 

15. Articles in which the fact of plagiarism is discovered are not printed and returned to the 

author. 

16. Not accepted articles published previously in full or in part in periodicals or in electronic 

media, posted on the Internet. 
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17. Copyrights to articles are fully protected. The right to publish exclusively belongs to the 

journal "Construction Economics and Management 

18. Received articles are registered with the executive secretary of the editorial board. The 

executive secretary of the editorial board determines in advance the compliance of the manuscript 

with the profile of the journal, and the fulfillment of the requirements for its design. Manuscripts of 

articles of a scientific nature are subject to editorial scientific expertise, which determines their 

compliance with the stated problems, the degree of disclosure of the topic, and scientific novelty. 

Materials that do not meet these conditions, in agreement with the deputy editor-in-chief, are 

returned to the authors with the reasons for refusal. 

19. E-mail address: alakbarova.lala@azmiu.edu.az 
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Azərbaycan, Bakı şəh., AZ 1073, Ayna Sultanova küçəsi 11, 

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, tel.: (+99412)538 92 83 

daxili – 678  

E-mail: сej@azmiu.edu.az 
 
 
Статьи направляются по адресу: 

Азербайджан, г. Баку, AZ 1073, ул. Айны Султановой 11, 

Азербайджанский Архитектурно-строительный Университет, 

Тел.: (+99412)5389283; внутренний – 678 

E-mail: сej@azmiu.edu.az 
 

 

The articles should be sending to the following address: 

11, Ayna Sultanova Str. Baku, AZ 1073 Azerbaijan 

Azerbaijan Architecture and Construction University 

Tel: (+99412)538 92 83; Interior - 678 

E-mail: сej@azmiu.edu.az 
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92 83  
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