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XÜLASƏ 

Bu işin əsas məqsədi sənaye sektorunda fəaliyyət göstərən kiçik sahibkarlıq subyektlərinin fəaliyyətini təhlil 

etməkdir. Üç bölmədən ibarət olan məqalənin ilk hissəsində kiçik sahibkarlıq və onun iqtisadiyyatda rolu, ikinci 

hissəsə Azərbaycanda kiçik sahibkarlıq və onun inkişafı, son hissəsində isə, statistik məlumatlar əsasında sənaye 

təyinatlı kiçik sahibkarlıq subyektlərinin fəaliyyətinin təhlili yer alır. Təhlil nəticələri və bu nəticələrə əsaslanaraq 

formalaşan sənaye sektorunda kiçik sahibkarlığın səmərəliliyinin atrıtılması istiqamətində təkliflər məqalənin 

sonunda yer alır.  

Açar sözlər: Azərbaycan iqtisadiyyatı, sənaye sektoru, kiçik sahibkarlıq. 

АНАЛИЗ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ПРОМЫШЛЕННОМ СЕКТОРЕ АЗЕРБАЙДЖАНА 

РЕЗЮМЕ 

Основной целью этой статьи является исследование малого предпринимательства в промышленном 

секторе Азербайджана. Статья состоит из трех частей. Первая часть посвящена сущности малого предпри-

нимательства и его роли в экономическом развитии. Информация по формированию малого предприни-

мательства в Азербайджане дана во второй части, а в третьей части с помощью статистических данных ана-

лизируется роль малого предпринимательства в промышленном секторе страны. В конце статьи сделаны 

выводы и даны предложения по увеличению эффективности малого предпринимательства в промышлен-

ном секторе. 

Ключевые слова: экономика Азербайджана, промышленный сектор, малое предпринимательство. 

THE PERFORMANCE ANALYSIS OF INDUSTRY ORIENTED SMALL ENTERPRISES IN AZERBAIJAN  

ABSTRACT 

The main purpose of this article is to analyze the performance of small enterprises that operate in the industry. 

The article consists of three parts, in the first part small enterprises and their role in the economy have been discussed, 

in the second part small enterprises in Azerbaijan and their development have been indicated, and in the last part 

the analysis of small enterprises based on statistical information is taken place. At the same time, the research results 

and proposals for the increasing the efficiency of small enterprises have taken place in the last part of the article. 

Key words: economy of Azerbaijan, industry sector, small enterprises.  

 

Giriş 

Kiçik sahibkarlıq subyektləri, bazar prinsiplərinə əsaslanan iqtisadi sistemlərdə böyük 

əhəmiyyət daşıyırlar. Hətta demək olar ki, kiçik sahibkarlıq subyektləri bazar iqtisadiyyatının 

təməl ünsürlərindən biri hesab olunurlar. İnkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, ölkələ-

rin sosial-iqtisadi inkişafında, o cümlədən ümumi daxili məhsulun formalaşması, məşğullu-

ğun artırılması, investiya qoyuluşunda davamlılığının təmin olunması, büdcə gəlirlərinin ya-

ranmasında kiçik sahibkarlıq subyektləri ciddi rol oynayırlar. Kiçik sahibkarlıq eyni zamanda 

ölkə iqtisadiyyatında sağlam rəqabət mühitinin formalaşmasına, yerli xammal və resursların 

istehsal prosesinə cəlb edilməsinə də xidmət göstərir. Məhz buna görə də, dünyanın inkişaf 

etmək arzusunda olan bütün ölkələrində kiçik sahibkarlığa xüsusi dəstək və maraq vardır.  
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Kiçik sahibkarlıq Azərbaycanda da həmişə ölkə rəhbərliyinin birbaşa diqqət mərkəzində 

saxladığı məsələlərdən biridir. Bu sahədə görülən işlər, atılan addımlar, həyata keçirilən proq-

ramlar bunun əyani sübutudur.  

Bu məqalənin qələmə alınmasında əsas məqsəd Azərbaycanın sənaye sektorunda fəaliy-

yət göstərən kiçik sahibkarlıq subyektlərinin fəaliyyətini müvafiq makro-iqtisadi göstəricilər 

işığında təhlil etmək, çatışmamazlıqları ortaya çıxarmaq və kiçik sahibkarlığın inkişafı istiqa-

mətində təklif və tövsiyələr verməkdən ibarətdir. 

1.  Kiçik sahibkarlıq və iqtisadi inkişafda rolu 

Sahibkarlıq bazar iqtisadiyyatının mühüm tərkib hissələrindən biri sayılır və ölkənin iqti-

sadi artım tempinə, ÜDM – nin struktur və keyfiyyətinə əhəmiyyətli şəkildə təsir göstərir. Fəa-

liyyət miqyasına görə sahibkarlığın 3 növü vardır: kiçik, orta və iri sahibkarlıq.  

Günümüzdə kiçik sahibkarlıq subyektləri üçün “mütləq” sayılan dünyəvi bir tərif mövcud 

deyil və bu anlayışın ölkədən ölkəyə, hətta bir ölkə içərisində bölgədən bölgəyə, sektordan sek-

tora dəyişdiyi görülməkdədir. Çünki, bildiyimiz biznes funksiyalarına əlavə olaraq, kiçik sa-

hibkarlıq subyektləri məşğulluğa cəlbetmə, işçilərin sayı, satışların həcmi, sabit investisiya və 

dəzgah (avadanlıq) parkının dəyəri, istifadə etdikləri enerjinin miqdarı, yaratdıqları əlavə də-

yər, mənfəətin böyüklüyü və bazar payı kimi ölçüləbilən xüsusiyyətlər baxımından da böyük 

fərqliliklər göstərməkdədir. 

Bir qayda olaraq kiçik sahibkarlıq subyektləri, hüquqi baxımından daha çox fiziki şəxs olan, 

əl əməyindən geniş istifadə etməklə istehsal fəaliyyətlərini reallaşdıran, istehsalda ixtisaslaşmaya 

gedən, minimum idarəetmə xərclərinə sahib, sahibkarın eyni zamanda müəssisə ida-rəçisi ol-

duğu təşkilatlardır. Fəaliyyət sahəsindən və hüquqi formasından asılı olmayaraq, kiçik sahib-

karlıq subyektlərinin əsas xüsusiyyətləri aşağıdakılardır[14, s. 14]:  

 Daha az investisiya ilə daha çox istehsal və məhsul müxtəlifliyi əldə edə bilmək; 

 Aşağı investisiya xərcləri ilə iş imkanları yarada bilmək; 

 İqtisadi dalğalanmalardan daha az təsir görmək;  

 İstehlakçı tələbatındakı dəyişikliklərə və müxtəlifliklərə daha rahat və tez uyğunlaşa bilmək; 

 Texnoloji yeniliklərə həvəsli olmaq; 

 Fərdi yığımları stimullaşdırmaq, istiqamətləndirmək və hərəkətləndirmək;  

 Bölgələrarası tarazlı iqtisadi inkişafı təmin etmək;  

 Gəlir bölgüsündəki ədalətsizlikləri minimum səviyyəyə endirmək; 

 İri sənaye müəssisələrinin dəstəkləyicisi və tamamlayıcısı olmaq və s.  

Yuxarıda sadaladığımız əsas xüsusiyyətlər həmçinin, kiçik sahibkarlıq subyektlərinin üs-

tünlükləri (avantajları) kimi də qəbul edilə bilər. Kiçik sahibkarlq subyektlərinin üstünlükləri 

ilə yanaşı, təbii ki, çatışmazlıqları (dezavantajlar) da vardır. Kiçik sahibkarlıq subyektlərinin 

çatışmazlıqları aşağıdakılardır [17, s. 345]:  

 Kapital strukturlarının zəif olması; 

 Marketinq problemlərinin yaşanması;  

 İdarəetmə və təşkilatdakı zəifliklər və səmərəsizliklər; 

 Xaricə açılmada qarşılaşılan çətinliklər;  

 Keyfiyyətli işçi qüvvəsinin əldə edilməsində qarşıya çıxan maneələr; 
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 Quruluş yerinin düzgün seçilməməsi; 

 Yüksək vergi və rüsumlar; 

 İnvestisiya qoyuluşlarında qarşılaşılan çətinliklər.  

Kiçik sahibkarlığın müəyyənləşdirilməsi üçün demək olar ki, dünyanın bütün ölkələrində 2 

əsas meyardan istifadə olunur: kəmiyyət və keyfiyyət meyarları.  

Kiçik sahibkarlığın müəyyənləşdirilməsi zamanı ən çox kəmiyyət meyarlarından istifadə 

olunur. Kiçik sahibkarlığın müəyyənləşdirilməsində istifadə olunan kəmiyyət meyarlarına 

aşağıdakılar aiddir [18, s. 99]:  

 Müstəqillik; 

 İşçilərin orta siyahı sayı; 

 İllik gəlir və ya satışın (dövriyyənin) həcmi; 

 Əlavə dəyər vergisi (ƏDV) nəzərə alınmadan aktivlərin dəyəri; 

 İllik amortizasiya həcmi; 

 Sabit varlıqların dəyəri (avadanlıqların sayı və dəyəri, istifadə müddəti) və s.  

Kiçik sahibkarlığın müəyyənləşdirilməsi zamanı istifadə olunan keyfiyyət meyarlarına isə, 

aşağıdakılar daxildir [15, ss. 14-15]:  

 İdarəetmə şəkli və üsulları; 

 Bazarın vəziyyəti;  

 Quruluş yeri; 

 Əmək bölgüsü və ixtisaslaşma dərəcəsi; 

 Maliyyə azadlığı; 

 İşəgötürən və işçi arasındakı münasibət və s.  

1980-ci illərdən etibarən kiçik müəssisə sahibləri və sahibkarlar daha çox iqtisadi inkişafın 

lokomotiv gücləri kimi tanınırlar. Son zamanlarda aparılan bir çox araşdırmalar uzunmüddətli 

iqtisadi artım və inkişafın sahibkarların inkişafı ilə bağlı olduğunu göstərmişdir. Həm ekspert-

lər, həm də hökumət orqanları sahibkarlığı “iqtisadi böhranın təsirləri ilə üzləşmək üçün mü-

vafiq mexanizm” kimi təşviq etməyi üstün tuturlar. [19, s.1] 

Kiçik sahibkarlıq subyektləri, ölkə iqtisadiyyatında oynadığı rollar, gördükləri işlər hər 

baxımdan iri müəssisələrə nisbətən daha əhəmiyyətlidir. Kiçik sahibkarlıq ölkənin sosial-iqti-

sadi inkişafında çox mühüm rol oynayır. Xüsusən də, ümumi daxili məhsulun (ÜDM) istehsa-

lının, məşğulluğun və investisiya qoyuluşlarının davamlı artırılması, büdcənin vergi ehtiyac-

larının ödənilməsi məsələlərində kiçik sahibkarlıq subyetklərinin imkanları olduqca çoxdur. 

Kiçik sahibkarlıq ölkədə sağlam rəqabət mühitinin formalaşmasına, yeni iş yerlərinin yaradıl-

masına, əhalinin işsizlik probleminin həllinə, yerli xammal resurslarından və istehsalat tullan-

tılarından istifadə edərək bazarın əmtəə və xidmətlərlə zənginləşdirilməsinə səbəb olur. 

Bu kimi xüsusiyyətlərinə görə, dünyanın inkişaf arzusunda olan bütün ölkələrində dövlət-

lər hər zaman kiçik sahibkarlığa dəstək olmağa çalışırlar. Son onilliklərin təcrübəsi onu təsdiq-

ləyir ki, kiçik sahibkarlq hər bir ölkədə iqtisadi inkişafın əsas təminatçısı və sütunu, məşğulluq 

və yeniliklərin vacib mənbəyidir [20]. 

Dünya ölkələrində kiçik sahibkarlıq iqtisadiyyatın ənənəvi sektoru hesab edilir və onun 

inkişafına xüsusi diqqət yetirilir. Belə ki, Avropa İttifaqı ölkələrində ümumi daxili məhsulun 
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(ÜDM) 58 %-i və bütün iş yerlərinin 67 %-i kiçik sahibkarlıq subyektlərinin payına düşür. Bun-

dan başqa, ABŞ-da ÜDM-nin 40 %-i və məşğul olan əhalinin 50 %-i kiçik sahibkarlıq subyekt-

lərinin payına düşür. Analoji mənzərə Yaponiya, Çin, Böyük Britaniya və digər dünya ölkə-

lərində də müşahidə olunur [25, s. 86].  

2.  Azərbaycanda kiçik sahibkarlığın formalaşması və inkişafı 

Azərbaycanda sahibkarlığın tarixi qədim olsa da, sovet rejiminin qurulması arada fasilə-

nin yaranmasına səbəb olmuşdur. Ölkədə sahibkarlığın, xüsusilə də kiçik sahibkarlığın yeni-

dən formalaşması sosialist rejimin çöküş dövrünə təsadüf edir. 1980-cı illərin ortalarında Sovet 

hökumətinin rəhbərliyinə keçən Mixail Qorbaçov, sosialist rejim üçün xarakterik olan “hər şey 

hər kəsin malıdır” fəlsəfəsini, ortaya atdığı “perestroyka” (yenidən qurma) siyasəti ilə ciddi 

dərəcədə sarsıtdı. Belə ki, yenidən qurma çərçivəsində kiçik və orta sahibkarlığın təşəkkülünə 

icazə verildi. Bu siyasət nəticəsində digər post sovet ölkələrində olduğu kimi Azərbaycanda 

da milli sahibkarlığın formalaşması prosesi başlandı. Lakin, istər sosio-psixoloji şərait, istərsə 

də siyasi vəziyyət səbəbi ilə KOS-ların bu dövrdə ciddi inkişafı mümkün olmadı. 

1991-ci ildə Azərbaycanın müstəqillik əldə etməsi ilə sadəcə siyasi sahədə deyil, iqtisadi 

sahədə də böyük və əhəmiyyətli dəyişikliklər baş verdi. Yeni, suveren Azərbaycanın əvvəlki 

sosialist iqtisadi sistemi tərk edərək bazar iqtisadiyyatına yönəlməsi, Sovet dövründə başlamış 

KOS-ların inkişafının önünü daha da açdı. Buna görə də, Azərbaycanda özəl sektorun inkişa-

fından bəhs edərkən, təbii olaraq müstəqillikdən sonrakı dövr qarşıya çıxır.  

Müstəqilliyin ilk illərində ölkə gündəliyində duran məsələlər içərisində iqtisadiyyat 5-6-

cı sıralarda yer alırdı. Xüsusilə siyasi tələblərin önə çıxdığı bu dövrdə, böyük bir şiddətlə da-

vam edən Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ müharibəsi iqtisadiyyata yetərli diqqətin 

verilməməsinin əsas səbəblərindən biri idi. Bu vəziyyəti müstəqilliyin ilk illərinə aid makro 

iqtisadi göstəriciləri təhlil edərkən açık şəkildə görmək mümkündür. Aparılan təhlillər 1995-

ci ilin iqtisadiyyat üçün dönüş nöqtəsi olduğunu söyləməyə əsas verir. Bunun əsas səbəbi isə, 

1993-cü ildə xalqın tələbi ilə ölkə rəhbərliyinə Ümummilli lider H. Əliyevin gəlməsidir. Belə 

ki, qısa müddət ərzində o, atəşkəsin əldə edilməsinə və ölkədə siyasi sabitliyin bərqərar olma-

sına nail oldu ki, bu da iqtisadi tənəzzülün dayanmasına, iqtisadiyyata olan marağın artmasına 

gətirib çıxardı [16, s. 70]. Ümummilli liderin dəfələrlə vurğuladığı; “Sahibkarlığın inkişaf etdi-

rilməsi, sərbəst iqtisadiyyata yol verilməsi, bazar iqtisadiyyatının formalaşdırılması bizim st-

rateji yolumuzdur” ifadəsi əslində onun sahibarlığa dəstəyinin bariz nümunəsi idi. 1994-cü ilin 

sentyabr ayında Bakıda “Sahibkarlıq strategiyası və iqtisadi rekonstruksiya” mövzusunda 

keçirilən beynəlxalq konfrans isə sahibkarlığın inkişafı yolunda mühüm başlanğıc oldu [6, s. 

9].1995-ci ildə etibarən KOS-ların fəaliyyətinə təcil qazandıran məsələlərdən biri də ölkədə 

özəlləşdirmə prosesinə start verilməsi idi. Dövlət Mülkiyyətinin Özəlləşdirilməsi haqqında 

Qanun 7 yanvar 1993-cü ildə qəbul edilsə də, özəlləşdirmə proqramının tətbiqinə 1995-ci ildən 

başlanıldı. Bir neçə mərhələdə hətaya keçirilən özəlləşdirmə proqramının ilk mərhələsində otuz 

min dövlət müəssəsəsi özəlləşdirilmişdir ki, bunların da 28500-ü KOS olmuşdur [13, s. 13]. 

Sahibkarlıq fəaliyyətinin normativ-hüquqi anlayışı ilk dəfə 15 dekabr 1992-ci il tarixli “Sa-

hibkarlıq fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 1-ci maddəsində qeyd 

edilmişdir: “Sahibkarlıq fəaliyyəti şəxsin müstəqil surətdə, öz riski ilə həyata keçirdiyi, əsas 

məqsədi əmlak istifadəsindən, əmtəə satışından, işlər görülməsindən və ya xidmətlər göstəril-

məsindən mənfəət götürülməsi olan fəaliyyətdir” [3].  
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Müstəqil Azərbaycanın konstitusiyasında da sahibkarlıq fəaliyınə yer verilmişdir. Belə ki, 

konstitusiyanın 59-cu maddəsinin I hissəsinə görə, “hər kəs öz imkanlarından, qabiliyyətindən 

və əmlakından sərbəst istifadə edərək təkbaşına və ya başqaları ilə birlikdə azad sahibkarlıq 

fəaliyyəti və ya qanunla qadağan edilməmiş digər iqtisadi fəaliyyət növü ilə məşğul ola bilər”. 

Bu maddənin II hissəsində isə, bu cür deyilir: “Dövlət sahibkarlıq sahəsində yalnız dövlət ma-

raqlarının, insan həyatının və sağlamlığının müdafiəsi ilə bağlı tənzimləməni həyata keçirir” [1]. 

Bu kontekstdə vacib və əhəmiyyətli məsələlərdən biri də 28 dekabr 1999-cu ildə qəbul 

olunmuş Mülki Məcəllədir. Mülki Məcəllənin də məqsəd və vəzifələrindən biri “sahibkarlıq 

fəaliyyətini dəstəkləmək və sərbəst bazar iqtisadiyyatının inkişafına şərait yaratmaq”dır [2]. 

Bu gün Azərbaycanda sahibkarlığın, o cümlədən kiçik sahibkarlığın inkişafı tamamilə 

fərqli mərhələyə keçmişdir. Qanunvericilik bazası demək olar ki, tam formalaşmışdır. Yeri 

gəlmişkən, ölkə qanunvericiliyində iri, orta və kiçik sahibkar meyarlarının müəyyən edilməsi 

və sahibkarların təsnifatlaşdırılması, sahibkarlıq subyektlərinin dolğun statistikasının və təh-

lilinin aparılması, bununla bağlı dövlət tənzimlənməsinin həyata keçirilməsi məqsədilə Na-

zirlər Kabinetinin 2 iyun 2015-ci il tarixli 215 nömrəli Qərarı ilə “İri, orta və kiçik sahibkar me-

yarları” təsdiq edilmişdir. Meyarlara əsasən işçilərin orta siyahı sayı 25 nəfərədək, illik gəliri 

200 min manatadək olan sahibkarlar kiçik, işçilərin orta siyahı sayı 25 nəfərdən 125 nəfərədək, 

illik gəliri 200 min manatdan 1.250 min manatadək olan sahibkarlar orta, işçilərin orta siyahı 

sayı 125 nəfər və ondan yuxarı, illik gəliri 1.250 min manatdan və ondan yuxarı olan sahibkar-

lar iri sahibkar müəyyən olunmuşdur. Sahibkarların bu meyarlar üzrə müəyyənləşdirilməsi 

üçün “işçilərin orta siyahı sayı” və “illik gəlir” göstəricilərindən daha yüksək olanı əsas götü-

rülür [4]. 

Keçən dövr ərzində sahibkarlığa, o cümlədən kiçik sahibkarlığa dövlət dəstəyi də forma 

və məzmun baxımından xeyli dəyişmişdir. Belə ki, hazırda:  

 Kiçik sahibkarlara sadələşdirilmiş vergi sistemi tətbiq edilir (Mövcud vergi qanunverici-

liyində sadələşdirilmiş vergi dərəcəsi Bakı şəhərində 4 %, digər regionlarda isə 2 % miq-

darındadır. Sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olan fiziki şəxs sahibkarlıq fəaliyyəti üzrə ƏDV 

və gəlir vergisindən, hüquqi şəxs isə ƏDV və mənfəət vergisindən azaddır [26]; 

 Aqrar sektorda çalışan sahibkarlar torpaq vergisi istisna olmaqla, bütün vergi növlərin-

dən azad edilir; 

 Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin Sahibkarlığı Kömək Milli Fondundan 

sahibkarlara güzəştli şərtlərlə kreditlər verilir (2017-ci ildə sahibkarlar tərəfindən təqdim 

edilən 1953 layihəyə fond tərəfindən 146000 manat kredit verilmişdir ki, bunun da nəticə-

sində 6591 yeni iş yerlərinin yaradılması nəzərdə tutulmuşdur. Fond tərəfindən sahibkar-

lara verilmiş 146000 manat güzəştli kreditin böyük bir hissəsi böyük həcmli kreditlərin 

payına düşür [21]); 

 “Aqrolizinq” ASC xətti ilə sahibkarlara ucuz qiymətlərlə mineral gübrələr və texniki va-

sitələr satılır (“Aqrolizinq” ASC tərəfindən kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına li-

zinq yolu ilə satılmış və verilmiş maşınların dəyəri 2014-cü ilə 95,1 milyon manat, 2015-ci 

ildə 59,2 milyon manat və 2016-cı ildə isə 138,7 milyon manat təşkil etmişdir [10]). 

Ötən dövr ərzində Azərbaycanda sahibkarlığın inkişafının dəstəklənməsi üçün bir sıra 

digər tədbirlər də həyata keçirilmişdir [5, s.8]:  

1. Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların ilk öncə 2 il müddətinə, daha sonra 2021-ci 

ilədək dayandırılması; 
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2. Sahibkarlıq fəaliyyəti üçün lisenziya və icazələrin sayının və ödənilən rüsumların məbləğ-

lərinin dəfələrlə azadılması; 

3. İcazələrin verilməsi prosedurlarının sadələşdirilməsi, o cümlədən bu sahədə elektron por-

talın yaradılması üzrə işlərin davam etdirilməsi; 

4. Sahibkarların hüquqlarının qorunması ilə bağlı Apellyasiya Şuralarının yaradılması; 

5. Ölkə ərazisindən tranzit yüklərin daşınmasında “bir pəncərə” prinsipinin tətbiq olunması; 

6. Ölkədə investisiyaların təşviqinin artırılması məqsədilə 7 il müddətində vergi və göm-

rük güzəştlərinin verilməsi; 

7. İdxal-ixrac əməliyyatları zamanı gömrük prosedurlarının sadələşdirilməsi məqsədilə 

elektron gömrük xidmətlərinin daha da genişləndirilməsi, tələb olunan sənədlərin və pro-

sedurların sayının minimuma endirilməsi; 

8. Malların və nəqliyyat vasitələrinin gömrük sərhədindən keçirilməsi üçün “Yaşıl dəhliz” 

və beynəlxalq təcrübədə mövcud olan digər buraxılış sistemlərinin yaradılması və s.  

Azərbaycanda sahibkarlığın, o cümlədən kiçik sahibkarlığın inkişafı beynəlxalq təşkilatla-

rın hesabatlarında da öz əksini tapmışdır. Belə ki, Dünya Bankı (DB) və Beynəlxalq Maliyyə 

Korporasiyası (BMK) tərəfindən hazırlanan “Doing Business 2018” hesabatının reytinqində 

Azərbaycan 190 ölkə arasında 57-ci yeri tutmuşdur və bir sıra göstəricilər görə qabaqcıl ölkə-

ləri geridə qoymuşdur [12, s.169], [22]. 

ABŞ-ın “Heritage” Fondu və “Wall Street Journal” qəzetinin birgə hazırladığı “İqtisadi 

Azadlıq İndeksi 2018” Azərbaycan Respublikası 100 mümkün xaldan 64,3 xal toplamaqla, dün-

yanın 186 ölkəsi arasında 67-ci yeri tutaraq iqtisadi cəhətdən orta azad ölkələr sırasına daxil 

olmuşdur [12, s.170], [23]. 

Ümumdünya İqtisadi Forumu (ÜİF) tərəfindən hazırlanan 2017-2018-ci illərdə dünya öl-

kələri iqtisadiyyatlarının rəqabətə davamlılıq reytinqində Azərbaycan 137 ölkə arasında 35-ci 

yeri tutmuşdur [12, s.170], [24]. 

3.  Azərbaycan sənayesində kiçik sahibkarlığın                                                       

mövcud vəziyyəti (statistik təhlil) 

Azərbaycanda kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri 2 qrupa bölünür: 1) Fərdi sahibkarlar 

(yəni, hüquqi şəxs yaratmadan müəssisənin yeganə sahibi), 2) Kiçik və orta sahibkarlıq sub-

yetkləri (KOS – yəni, hüquqi şəxslər). 

Fərdi sahibkarlar birmənalı olaraq hüquqi baxımdan kiçik sahibkarlıq subyektləri hesab 

olunurlar, hüquqi şəxs kimi qeydiyyata alınanlar isə ölkəmizdə 2 göstəriciyə (işçilərin orta 

siyahı sayı və illik gəlir) əsasən təsnif olunurlar [11]. 

Qeyd edildiyi kimi, kiçik sahibkarlıq hər bir ölkə iqtisadiyyatında mühüm sosial-iqtisadi 

funksiyalar yerinə yetirir və buna görə də müasir dövrdə onun rolunun artması təsadüfi de-

yil, əslində zəruri qanunauyğunluqdur. Bunu Azərbaycanda kiçik sahibkarlıq fəaliyyətinin 

inkişaf dinamikasından aydın görmək mümkündür. 
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Cədvəl 1. Kiçik sahibkarlıq subyektlərinin əsas makro-iqtisadi göstəriciləri 

 

Göstəricilər 

İllər 

2012 2013 2014 2015 2016 

Yaradılmış əlavə dəyər, milyon manat 2081,0 2453,3 2362,8 2932,5 2928,0 

İşçilərin sayı, min nəfər 95,5 109,0 115,0 87,6 100,9 

Orta aylıq nominal əmək haqqı, manat 263,3 303,5 348,0 350,1 322,2 

Əsas kapitala investisiyalar, milyon manat 531,6 486,3 746,5 2123,2 2461,0 

Dövriyyə, milyon manat 5100,6 6072,6 5951,7 4718,4 4666,1 

Mənbə: Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında tərtib edilmişdir 

Cədvəldən aydın olur ki, 2012-2016-cı illər ərzində Azərbaycanda kiçik sahibkarlıq sub-

yektlərinin 5 əsas makro-iqtisadi göstəricisindən 4-ü üzrə artım, 1 əsas göstəricidə isə azalma 

olmuşdur. Belə ki, yaradılmış əlavə dəyər 40,7 %, işçilərin sayı 5,6 %, orta aylıq nominal əmək 

haqqı 22,3 %, əsas kapitala investisiyalar isə 362,9 % artmış, dövriyyə isə, 8,5 % azalmışdır. Bu 

göstəricilərin müqayisəli təhlilindən belə nəticə çıxarmaq olar ki, əsas etibarilə kiçik sahibkar-

lıq subyektlərinin fəaliyyət miqyası genişlənmiş, əmək məhsuldarlığı və digər iqtisadi səmə-

rəlilik göstəriciləri əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır.  

Statistik məlumatlardan 2012-2016-cı illər arasında həm kiçik sahibkarlıq subyektlərinin 

ümumi sayının, həm də sənaye üzrə kiçik sahikarlıq subyektlərinin sayının artdığını görmək 

mümkündür. 2012-ci ilə nisbətən 2016-cı ildə kiçik sahibkarlıq subyektlərinin ümumi sayı 32,6 

%, sənaye üzrə kiçik sahibkarlıq subyektlərinin sayı isə 42,2 % artmışdır. 

Cədvəl 2. Kiçik sahibkarlıq subyektlərinin sayı 

 

Göstəricilər 

İllər 

2012 2013 2014 2015 2016 

Kiçik sahibkarlıq subyektlərinin ümumi sayı 

Fərdi sahibkarlar  

Hüquqi şəxslər 

141422 

127768 

13654 

165277 

150816 

14461 

186898 

171917 

14981 

183271 

165424 

17847 

187598 

170763 

16835 

Sənaye üzrə kiçik sahibkarlıq subyektlərinin sayı 

Fərdi sahibkarlar 

Hüquqi şəxslər 

4326 

 

2505 

1821 

5173 

 

3369 

1804 

6418 

 

4697 

1721 

4551 

 

3310 

1241 

6152 

 

- 

- 

Yekuna nisbətən, faizlə 3 3,1 3,4 2,4 3,2 

Mənbə: Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında tərtib edilmişdir 

Kiçik sahibkarlıq subyektlərinin ümumi sayında fərdi sahibkarların sayı 2012-ci ilə nisbə-

tən 2016-cı ildə 33,6 %, hüquqi şəxslərin sayı isə 23,3 % artmışdır. Bundan başqa, 2012-ci ildə 

sənaye üzrə kiçik sahibkarlıq subyektlərinin kiçik sahibkarlıq subyektlərinin ümumi sayındakı 

çəkisi 3 %, 2016-cı ildə isə 3,2 % olmuşdur və 2012-ci ilə nisbətən 2016-cı ildə sənaye üzrə kiçik 

sahibkarlıq subyektlərinin çəkisi 6,6 % artmışdır. Sənaye üzrə kiçik sahibkarlıq subyektlərinin 

tərkibində fərdi sahibkarların sayı 2012-ci ilə nisbətən növbəti illərdə artmış, hüquqi şəxslə-

rin sayı isə azalmışdır.  

Son 5 ildə bütün kiçik sahibkarlıq subyektlərinin 50 %-dən çox hissəsi Bakı şəhəri və Aran 

iqtisadi rayonunda cəmləşmişdir. Belə ki, 2012-ci ildə bütün kiçik sahibkarlıq subyektlərinin 

35,3 %-i Bakı şəhərində, 18,4 %-i Aran iqtisadi rayonunda cəmləşmişdir. 2016-cı ildə isə bu rə-

qəmlər 38,8 % və 16,9 % olmuşdur. 2012-2016-cı illər arasında Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonu 

istisna olmaqla, yerdə qalan bütün iqtisadi və inzibati rayonlarda cəmləşən kiçik sahibkarlıq 

subyektlərinin sayı artmışdır. Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonunda cəmləşən kiçik sahibkarlıq 

subyektlərinin sayı isə 2012-ci ilə nisbətən 2016-cı ildə düz 66,8 % azalmışdır. 2012-ci ilə nisbə-
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tən 2016-cı ildə kiçik sahibkarlıq subyektlərinin sayının ən çox artdığı ərazilər Bakı şəhəri və 

Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu olmuşdur.  

Tədqiq olunan illər ərzində iqtisadiyyatın bütün sahələrində kiçik sahibkarlıq subyektlə-

rinin məhsul buraxılışının azaldığını görmək mümkündür. 

Qrafik 1. Kiçik sahibkarlıq subyektlərinin məhsul buraxılışı (manat) 

 
Mənbə: Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında tərtib edilmişdir 

Verilən qrafikdən aydın görünür ki, 2012-ci ilə nisbətən 2016-cı ildə iqtisadiyyatın bütün 

sahələri üzrə kiçik sahibkarlıq subyektlərinin məhsul buraxılışı 8,5 % azalmışdır. Sənaye üzrə 

kiçik sahibkarlıq subyektlərinin məhsul buraxılışında da azalma olmuşdur. Belə ki, bu sektor-

da kiçik sahibkarlıq subyektlərinin məhsul buraxılışı düz 30,2 % azalmışdır. Bundan başqa, 

sənaye sektoru üzrə kiçik sahibkarlıq subyektlərinin məhsul buraxılışının iqtisadiyyatın bütün 

sahələrindəki çəkisi 2014-ci ildən sonra azalmağa başlamışdır və 2012-ci ilə nisbətən 2016-cı 

ildə bu çəki 23,25 % azalmışdır. 

Statistiki məlumatlardan, 2012-2014-cü illər arasında iqtisadiyyatın bütün sahələri, eləcə 

də sənaye üzrə kiçik sahibkarlıq subyektlərinin məhsul buraxılışında payının artdığını, 2014-

cü ildən sonra isə getdikcə azaldığını görmək mümkündür. Belə ki, 2012-ci ilə nisbətən 2016-

cı ildə kiçik sahibkarlıq subyektlərinin məhsul buraxılışında payı iqtisadiyyatın bütün sahələri 

üzrə 43,75 %, sənaye üzrə 25 % azalmışdır. Bundan başqa, 2012-2016-cı illər arasında kiçik sa-

hibkarlıq subyektlərinin məhsul buraxılışının 50 %-dən çox hissəsi Bakı şəhərinin payına dü-

şür. Bakı şəhərindən sonrakı yeri Aran iqtisadi rayonu tutmaqdadır.  

Kiçik sahibkarlığın iqtisadiyyatda rolunu nümayiş etdirən növbəti göstərici əsas kapitala 

yönəldilmiş vəsaitlərin dəyəridir ki, növbəti cədvəl bu məsələyə aydınlıq gətirir.  

Cədvəl 3. Kiçik sahibkarlıq subyektləri tərəfindən əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin dəyəri, (milyon manat) 

Göstəricilər İllər 

2012 2013 2014 2015 2016 

İqtisadiyyatın bütün sahələri üzrə 531627,2 486343,5 746451,6 2123187,1 2461037,0 

Sənaye üzrə 244765,8 251895,3 248400,0 351685,8 266177,1 

Yekuna nisbətən, faizlə 46 51,8 33,3 16,5 10,8 

Mənbə: Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında tərtib edilmişdir 

Beləliklə, cədvələ əsasən, 2012-2016-cı illər arasında həm iqtisadiyyatın bütün sahələri üz-

rə, həm də sənaye üzrə kiçik sahibkarlıq subyektləri tərəfindən əsas kapitala yönəldilmiş və-

saitlərin dəyərinin artdığını söyləmək mümkündür. Görünən odur ki, iqtisadiyyatın bütün sa-
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hələri üzrə əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin dəyəri 362,9 %, sənaye üzrə əsas kapitala yö-

nəldilmiş vəsaitlərin dəyəri isə 8,7 % artmışdır. Buna baxmayaraq, kiçik sahibkarlıq subyekt-

ləri tərəfindən sənaye sektoruna yönəldilmiş əsas vəsaitlərin dəyərinin iqtisadiyyatın bütün 

sahələrinə yönəldilmiş əsas vəsaitlərin dəyərindəki çəkisi 2013-cü ildən etibarən azalmağa baş-

lamışdır və 2012-ci ilə nisbətən 2016-cı ildə bu çəki 76,5 % azalmışdır. Bundan başqa, əsas ka-

pitala qoyulan vəsaitlərin həcmində kiçik sahibkarlıq subyektlərinin payı iqtisadiyyatın bütün 

sahələri üzrə 2014-cü ildən etibarən artmağa başlamışdır. Buna baxmayaraq, 2011-ci ildən 

başlayaraq sənaye sektorunun payı azalmağa başlamışdır.  

Statistiki məlumatlar göstərir ki, xüsusilə, 2015 və 2016-cı illərdə kiçik sahibkarlıq subyekt-

ləri öz investisiyalarını əsas etibarilə Bakı şəhərinə qoymuşdurlar. Belə ki, 2012-ci ilə nisbətən 

2016-cı ildə kiçik sahibkarlıq subyektləri tərəfindən Bakı şəhərinə qoyulmuş investisiyanın 

həcmi 5292 %, yəni, 52,9 dəfə artmışdır. Bununla yanaşı, kiçik sahibkarlıq subyektləri tərəfin-

dən Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonuna qoyulan investisiyanın həcmi 4050% (40,5 dəfə) və Gəncə-

Qazax iqtisadi rayonuna qoyulan investisiyanın həcmi isə 292,9 % (2,9 dəfə) artmışdır. Bundan 

başqa, Quba-Xaçmaz və Abşeron iqtisadi rayonlarına kiçik sahibkarlıq subyektləri tərəfindən 

qoyulmuş investisiyaların həcmində kəskin şəkildə azalma baş vermişdir. Belə ki, 2012-ci ilə 

nisbətən 2016-cı ildə kiçik sahibkarlıq subyektləri tərəfindən Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonuna 

qoyulan investisiyanın həcmi 86,7 %, Abşeron iqtisadi rayonuna qoyulan investisiyanın həc-

mi isə 63,7 % azalmışdır. Bu o deməkdir ki, kiçik sahibkarlıq subyektləri son illərdə müxtəlif 

səbəblərdən öz investisiyalarını bu iqtisadi rayonlara qoymaq istəmirlər və digər iqtisadi və 

inzibati rayonlara üz tuturlar.  

Kiçik sahibkarlıq subyektlərinin pərakəndə ticarət dövriyyəsi 2012-2014-cü illər arasında 

artışda olduğunu, lakin 2014-cü ildən sonra bu göstəricinin kəskin şəkildə azaldığını 

müvafiq qrafikdən görmək mümkündür.  

Qrafik 2. Kiçik sahibkarlıq subyektlərinin pərakəndə ticarət dövriyyəsi (manat) 

 
Mənbə: Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında tərtib edilmişdir 

Qrafikdən göründüyü kimi, 2012-ci ilə nisbətən 2016-cı ildə kiçik sahibkarlıq subyektləri-

nin pərakəndə ticarət dövriyyəsi 86,2 % azalmışdır. Onu da qeyd etmək yerinə düşər ki, 2015-

ci ildə sənaye üzrə kiçik sahibkarlıq subyektlərinin pərakəndə ticarət dövriyyəsi 1904,1 manat, 

2016-cı ildə isə 2424,0 manat olmuşdur [8], [9]. 

Nəticə və təkliflər 

Kiçik sahibkarlıq ölkələrin sosial-iqtisadi inkişafında çox mühüm rol oynayır. Xüsusən də, 

ümumi daxili məhsulun formalaşması, məşğulluq və investisiya qoyuluşlarının davamlı artı-

rılması, büdcənin vergi ehtiyaclarının ödənilməsi məsələlərində kiçik sahibkarlıq subyektləri-
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nin rolu böyükdür. Eyni zamanda, kiçik sahibkarlıq ölkədə sağlam rəqabət mühitinin forma-

laşmasında, yeni iş yerlərinin yaradılmasında, əhalinin işsizlik probleminin həllində, yerli xam-

mal resursları və istehsalat tullantılarının yenidən istifadə edilərək bazarın əmtəə və xidmət-

lərlə zənginləşdirilməsində də çox ciddi iş görürlər.  

Texnologiya sahəsindəki inkişaflar, milli və beynəlxalq əlaqələr, dəyişən iqtisadi, siyasi, 

mədəni sistemlər bazar şərtlərini getdikcə çətinləşdirməkdədir. Kifayət qədər gücə və təcrü-

bəyə sahib müəssisələr bu dəyişmələrə doğru qərarlar alaraq asan bir şəkildə uyğunlaşa bilir-

lər. Kiçik sahibkarlıq subyektləri hər nə qədər çevik olsalar da kadr, sərmayə, texnologiya ye-

tərsizliyi, onlarda müəyyən problemlərin ortaya çıxmasına səbəb olur.  

Kiçik sahibkarlıq subyektlərinin Azərbaycanın makroiqtisadi göstəricilərində payının araş-

dırılması əsasında əldə edilən nəticələrdən məlum olmuşdur ki, digər sahələrə nisbətən bu 

sektorda kiçik sahibkarlıq zəif inkişaf etmişdir. Nəticələr göstərir ki, kiçik müəssisələrin sayı-

nın çoxluğu ilə onların ölkənin makroiqtisadi göstəricilərində payı arasında təzadlı vəziyyət 

mövcuddur və bu vəziyyət kiçik müəssisələrin keyfiyyətcə inkişafı üçün müvafiq mühitin 

yaradılması zərurətini meydana çıxarmışdır.  

Aparılan araşdırmalar nəticəsində belə qənaətə gəlmək olur ki, Azərbaycanın sənaye sek-

torunda fəaliyyət göstərən kiçik sahibkarlıq subyektlərində xüsusilə biznesin təşkili və idarə 

edilməsi baxımından vəziyyət arzu olunan səviyyədə deyil. Bunun səbəbləri, sənaye təyinatlı 

kiçik sahibkarlıq subyektlərində müasir biznes təsəvvürünün olmaması və mütəxəssisyetərsiz-

liyidir. Bunun obyektiv və subyektiv səbəbləri vardır. Obyektiv səbəblər kimi, hazırda ölkədə 

iş sahibi olan kütlənin böyük bir hissəsinin sovet dövründə təlim-təhsil görmələri və bunun 

nəticəsi olaraq, bazar iqtisadiyyatı mövzusunda yetərli informasiyaya sahib olmamaları, ölkə-

də ciddi rəqabət mühitinin yoxluğu və s., subyektiv səbəblər kimi isə, sahədə fəaliyyət göstə-

rən təşəbbüskarların özlərini yeni şərtlərə uyğunlaşdıra bilməmələri, müasir biliklərə sahib 

olanların isə, mövcud vəziyyətlə yetinmələri sadalana bilər.  

Kiçik sahibkarlıq subyektlərində tərəfimizdən aparılan araşdırmalarda biznes fəaliyyət-

lərinin yetərsiz və pərakəndə olması diqqəti çəkişdir. Belə ki, kiçik müəssisələrin böyük əksə-

riyyətində SWOT təhlili ya aparılmır, ya da düzgün aparılmır. Bunun nəticəsində kiçik müəs-

sisələr nə özlərinin güclü və zəif tərəflərini, nə də bazardakı fürsət və təhlükələri tam şəkildə 

görə bilmirlər. Sənaye təyinatlı kiçik müəssisələrdə müxtəlif səbəblərdən – baha başa gəlməsi, 

çox vaxt tələb etməsi, mütəxəssis yetərsizliyi və digər səbəblərdən marketinq tədqiqatları apa-

rılmır.  

Kiçik müəssisənin qarşılaşdıqları problemlərin bir çoxunun səbəbi büdcə yetərsizliyidir. 

Məhz bu səbəbdən innovasiya fəaliyyətinə diqqət yetirilmir və bu diqqətsizlik üzündən sənaye 

təyinatlı kiçik müəssisələr müştəri məmnuniyyətinin təmin edilməsində çox ciddi sıxıntılar 

yaşayırlar.  

Maliyyə imkanlarının yetərli səviyyədə olmaması, kiçik sahibkarlığa keyfiyyətli kadr cəl-

binə də imkan vermir ki, bu da davamında çoxsaylı problemlərin ortaya çıxmasına zəmin ya-

radır.  

Sənaye təyinatlı kiçik sahibkarlıq subyektlərinin qarşılaşdıqları problemlərin həlli istiqa-

mətində aşağıdakı tədbirlərhəyata keçirilməlidir: 

1. Kiçik müəssisələrdə müasir biznes anlayışının mənimsənilməsi məqsədilə müəssisənin 

bütün işçiləri – üst səviyyə idarəçilərindən sadə işçiyə qədər bütün personal təlim-tədris 

prosesinə cəlb edilməlidir; 
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2. Kiçik müəssisələrdə, başda marketinq funksiyası olmaqla bir çox biznes funksiyası sistem-

ləşdirilməlidir; 

3. Müəssisənin missiya, vizyon və digər əsas məsələləri müasir biznes anlayışı çərçivəsində 

yenidən gözdən keçirilməli, SWOT təhlil əsasında strateji məqsədlər müəyyən olunmalı, 

strateji biznes planları hazırlanmalıdır; 

4. Kiçik müəssisələr marketinq kompleksi anlayışına ciddi yanaşmalı, istehsalı müəssisə üçün 

rentabelli olmayan əmtəələr əmtəə nomenklaturasından çıxarılmalı, qiymətləndirmə sis-

tem və hədəfləri, bölgü kanalları və stimullaşdırma metodlarına ciddi şəkildə diqqət ye-

tirilməlidir; 

5. Kiçik müəssisələr bazarda rəqabət güclərini artırmaq üçün reklam, ictimaiyyətlə əlaqələr 

(PR) və digər stimullaşdırma metodları üçün büdcə ayırmaqdan qaçmamalıdırlar. Müş-

tərilərin zövq və ehtiyaclarının sürətlə dəyişdiyi hazırki dövrdə kiçik müəssisələr istehsal-

dan prosesindən tutmuş satış sonrası xidmətlərə qədər hər mərhələdə müştəri istək və eh-

tiyaclarını ön planda tutmalıdırlar. Bunun üçün bazar araşdırmasına önəm verməli, bu 

mövzuda ixtisaslaşmış təşkilatlarla əməkdaşlıq etməlidirlər; 

6. Kiçik müəssisələr innovasiya fəaliyyətinə büdcə ayırmalı və texnoloji yenilikləri yaxından 

izləməlidirlər. Statistik məlumatlar göstərir ki, 2016-cı ildə Azərbaycanda innovasiya fə-

aliyyətlərinə çəkilən xərclərin ÜDM-də payı 0,2 %-dir və ildən-ilə bu xərclər azalmışdır. 

2016-cı ildə sənaye müəssisələrinin texnoloji innovasiya xərclərinin cəmi 0,04 %-i elmi-təd-

qiqat və işləmələrə çəkilən xərclərdir; 

7. Əlverişli innovasiya mühitinin yaradılması məqsədilə innovasiya fəaliyyətli kiçik müəs-

sisələrə müxtəlif əlavə vergi güzəşti və imtiyazlar verilməlidir; 

8. Azərbaycanda kiçik sahibkarlıq subyektlərinin təşviqi tədbirləri onların fəaliyyətinin key-

fiyyətcə yüksəldilməsinə dəstək istiqamətində davam etdirilməlidir; 

9. Kiçik sahibkarlığın stabil inkişafına üçün Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun fəaliyyəti 

genişləndirilməli və ya uzunmüddətli zəmanətli kreditlərin verilməsi məqsədilə dövlət 

hesabına, xüsusi Kredit Fondu yaradılmalıdır. 

Fikrimizcə, bu sadalanan məsələlərin həlli, ölkənin sənaye sektorunda fəaliyyət göstərən 

kiçik sahibkarlıq subyektlərinin fəaliyyətində səmərəliliyin artmasına və onların iqtisadiyyata 

arzu olunan səviyyədə tövhələr verməsinə gətirib çıxaracaqdır. 
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XÜLASƏ 

İqtisadiyyatda istehlakçı məmnuniyyəti bir müəssisənin onun rəqiblərinə münasibətdə vəziyyətini nümayiş 

etdirən əsas göstəricidir. Müştəri məmnuniyyətinin səviyyəsinin müəyyən edilməsi hər hansı bir təşkilatın prob-

lemlərini aşkar etməyə imkan verir və bu cür halları həll etmək üçün bir yol təqdim edir. Təşkilatlar müştərilər 

arasında birliklər qurmaq və onlarla tanış olmaq üçün kritik nöqtədir. Müştərilərlə qanuni bir maraq doğuran mü-

nasibətlərin qurulması onların ehtiyaclarını yerinə yetirmək üçün ilk addımdır.  

Firmalar firmaların dinamik olduqları iş sektorlarında daha faydalı olmasını təmin edirlər. Bunu edərkən bir 

neçə meyar istifadə edirlər. Bu kriteriyalar; statistik tədbirlər, topoqrafik tədbirlər, maddələrlə əlaqəli amillər və 

zehni tədbirlər. Vitrinin bölünməsi ilə təşkilatların verdikləri rəhbərliyi və təklif etdikləri müştəriləri daha yaxşı 

başa düşməyə və gəlirlərini artırmağa imkanları var. 

Təşkilatların həyata keçirdiyi bu metodların əsas xüsusiyyətləri mənfəətə təkan verir. Təşkilatlar, bu gün və 

yaşa yönəldilmiş vəziyyətdə rəqiblərini kəsməklə faydalar əldə etmək niyyətindədirlər. Beləliklə, ehtiyac müştəri-

lərin ehtiyaclarını, istəklərini və gözləntilərini yerinə yetirməkdir. 

Açar sözlər: müştəri məmnuniyyəti, xidmət, qonaqlama, otel, restoran, loyallıq və ya sadiqlik, gəlir. 

ВАЖНОСТЪ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ КЛИЕНТОВ В СФЕРЕ УСЛУГ АЗЕРБАЙЖАНЕ:                                           

НА ПРИМЕРЕ ГОСТЕПРИИМСТВА И РЕСТОРАНОВ 

АННОТАЦИЯ 

Определение уровня удовлетворенности клиентов, позволяющего выявлять любые проблемы органи-

зации. Для организаций важно создать и установить связь с ними. Большое внимание уделяется их потреб-

ностям. Фирмы должны строить своих клиентов. 

Фирмы делят рынки на более выгодные в бизнес-секторах, что они динамичны. При этом они исполь-

зуют несколько критериев. Эти критерии; статистические меры, топографические меры, связанные с ними 

факторы и умственные меры. С делением витрин организации имеют возможность лучше понять как свою 

администрацию, так и их доход. 

Основные характеристики этих методологий, которые выполняются организациями, - это стремление к 

прибыли. Организации намерены получать выгоды от своей дневной и возрастной ориентации. Таким об-

разом, необходимость удовлетворения потребностей, желаний и ожиданий клиентов. 

Ключевые слова: удовлетворенность клиентов, обслуживание, гостеприимство, отель, ресторан, ло-

яльность. 

THE IMPORTANCE OF CUSTOMER SATISFACTION IN SERVICE INDUSTRIES IN AZERBAIJAN:                     

IN THE EXAMPLE OF HOSPITALITY AND RESTAURANTS 

ABSTRACT 

The primary indicator of consumer satisfaction in the advanced economy to demonstrate the situation of the 

association in respect to its rivals. Determining the level of customer satisfaction makes it possible to detect any 

mailto:azimova02@gmail.com
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organization's problems and provides a way to address such cases. It is a critical point for organizations to build 

up associations with clients and become acquainted with them. Building up great associations with customers in 

light of a legitimate concern for them is the initial move towards fulfilling their needs. Firms need to build their 

faithfulness by making their customers more fulfilled than obtaining new customers. 

The basic characteristics of these methodologies that organizations execute is a push to profit. Organizations 

are intending to acquire benefits by intersection their rivals in this day and age-focused condition. Thus, the need 

is to fulfill the customers’ needs, wants and expectations. 

Key words: customer satisfaction, service, hospitality, hotel, restaurant, loyalty, profit. 

 

1. Introduction 

Since the beginning of the "customer service revolution" almost 20 years ago, the body 

business research has focused on meeting the needs of customers and customer- oriented or-

ganizations. Business consultants, corporations and other professionals worked to determine 

the characteristics of organizations that consistently cater to their customers, develop tools 

for monitoring customer satisfaction and constantly improve the quality of the system that 

responds to consumer feedback.  

Expanding rivalry with globalization, changing customer requests and needs made it 

hard to provide consumer satisfaction and customer loyalty. The desires of customers regar-

ding the goods and services they have consumed due to the economic and social structure 

are always showing signs of change. The method for accomplishing consumer fulfillment and 

devotion requires consistently estimating customer desires and creating products and value 

toward customers' desires.  

In a very aggressive condition, organizations require better approaches to seize new cus-

tomers, keep them in the hands of their competitors and limit the effect of focused methodo-

logies on showcasing procedures, cost or potentially value rivalry, and lessen competition 

vehicles to contending organizations and the progression of interest for business products and 

ventures. what're more, strategies. The most widely recognized route for organizations to ac-

complish these objectives is to furnish consumer satisfaction with quality goods and services.  

Loyal customers; they have turned into a vital subject since they don't desert business even 

in antagonistic conditions, and they have turned into a critical issue [1, p.5]. 

Indeed, even a little increment in the level of steadfast customers will prompt high pro-

ductivity for the firm [2, 1997]. Hançer [3, 2003] states that there is 5% change in customer sa-

tisfaction that it may prompt a benefit increment of up to 80% from 25%. Consequently, con-

sumer loyalty is straightforwardly or in a roundabout way identified with customer satisfaction 

and gainfulness for any organization in the economy. The rivalry is an idea that is seen in the 

present conditions just like a dynamism of globalization. In this sense, rivalry makes it essen-

tial for organizations to take after any developments whatsoever circumstances, while orga-

nizations that don't roll out the vital improvements make them experience issues in achieving 

their objectives or achieving their objectives.  

Evaluating the estimation of the value of the created value is based on the expected be-

nefits. The customer is satisfied with a few components of the supply (cost) and might be di-

sappointed with others. The last piece of a meeting/disappointment relies upon the relative 

significance of the particular highlights of the customer benefit, and additionally their connec-

tions, (for example, value levels or vicinity to work esteem). Assessment of aggregate esteem 

demonstrates its taste with regards to the reaction of special, positive clients.  
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The customer's passionate state is an essential marker of his assent [4, p.13]. Bliss, energy, 

and warmth increment the general fulfillment of positive feelings, however despite what might 

be expected, it altogether diminishes it.  

2.  Literature review 

Consumer satisfaction was a prominent point in advertising and scholastic research sub-

sequent to learning consumer loyalty, desires, and fulfillment of Cardozo [5, p.244].  

In spite of numerous endeavors to quantify and clarify consumer loyalty, despite everything 

he doesn't concur with his portrayal [6, 2000]. Consumer loyalty is generally characterized as 

the last buyer valuation choice of a given item or administration [7, 1996].The result of the 

benchmarking procedure is in opposition to desires from the generation and offer of shopper 

products amid and after purchaser encounter [8, p.460].The most broadly acknowledged idea 

of consumer loyalty is the hypothesis of dismissal [9, p.53]. Because of the distinction between 

the normal and worthy outcomes levels of fulfillment. Fulfillment (positive) is just when the 

item or administration is superior to anticipated. Then again, execution is more awful than 

surprising outcomes (negative destructors). Studies demonstrate that consumer loyalty can 

have an immediate and aberrant effect on business comes about. Consumer loyalty positively 

affected business gainfulness. Numerous examinations explored associations with customer 

conduct designs.[10, p.169;] As per these outcomes, consumer satisfaction expands customer 

loyalty, influences companies goals and prompts positive conversations. 

It's not astounding that distinctive examinations concentrated on finding out about the 

individuals who are happy with their work, given the vital part of customers' fulfillment [11, 

1995]. Fulfillment can be characterized by subjective (eg, client needs, feelings) and target fac-

tors (eg item and administration highlights). Various work has been done in the hospitality 

industry to locate the way to consumer loyalty. Atkinson [12, p.12] characterized consumer 

loyalty with tidiness, security, cash esteem and consumer loyalty. Knutson [13, p.83], room 

tidiness and solace, area comfort, crisis administration, wellbeing and security, and worker 

adequacy are fundamental. Barsky and Labagh [14, p.32] report that the position, area, and 

room of the specialists may impact the fulfillment of the explorers. An investigation directed 

by Akan [15, p.39] demonstrates that the fundamental pointers of inn visitors' fulfillment are 

the conduct, tidiness, and auspiciousness of the representatives. Choi and Chu [16, p.277] are 

the main three in factors that decide the nature of the staff, room highlights, and the estimation 

of voyagers.  

Providing customer-centric services is a beginning stage for consumer loyalty. It's generally 

simple to distinguish whether a customer benefit is prevalent. Visitor remarks cards (GCC) in 

view of Gilbert and Horsnell [17, p.450]are most used to decide in visitors' fulfillment. GCCs 

are normally apportioned in lodging rooms, at the front counter, or somewhere else. Be that 

as it may, inquire about demonstrates that numerous lodging networks utilize valuation tech-

niques in light of insufficient tests to settle on huge and complex management choices [18,p.18; 

19, p.27]. The most widely recognized hindrances can be separated into three noteworthy ter-

ritories, for example, test quality, GCC plan and information accumulation and examination 

[20, p.450]. Another example method to improve the unwavering quality of visitor fulfillment 

estimation practice and this was a "decent illustration". Lessening misguided judgments by 

offering motivating forces for finishing studies. Some portion of the overview depends on 

precious worldview and forecast esteem hypothesis. In this manner, visitors can demonstrate 
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whether the administration is above or beneath the normal level of management and whether 

they assess a specific administration. Furthermore,a rundown of criteria for the GCC synthesis 

investigation received in this report. Schall [21, p.51] talks about overviews, scaling, approval, 

study timing, reviews, and test estimate.  

Oliver [22, p.65] recommends in his investigation of consumer satisfaction is the center 

reasoning of advertising technique of any association and assumes a key part in an association 

achievement. Customer fulfillment is generally characterized into conditions: that it's this con-

sumer‟s satisfaction result. It's a ruling that a products or services feature, or this products or 

services per se, comes with a pleasurable level of intake linked fulfillment. As it were, it doesn't 

take the aggregate level of prosperity that has an administration/item learning. Full fulfillment 

is normally conventionally esteemed as a general compelling outcome coming about because 

of the utilization or some likeness thereof of items or administrations [23, p.25].  

As observed by Farris, Bendle, Pfeifer, and Reibstein [24, 2010], buyer fulfillment is port-

rayed by the number of consumer or the general consumer loyalty that is more than the fulfill-

ment objectives set by the firm, its experts or divisions. Business today is to construct a tole-

rable customer relationship for the future, with the objective of picking up customers' fulfill-

ment and accomplishing brief customer dependability. Co-ordinated customers are more averse 

to pick their items and administrations. Fulfillment might be identified with candidly or di-

sappointed by contrasting a man's apparent execution or result of an administration or item, 

contingent upon the buyer's desires [25, 2009].  

3. Methodology 

The philosophy utilized as a part of the examination was utilized to get the important data. 

The study technique is the most broadly utilized research strategy for deciding client desires 

and fulfillment levels. As a method for gathering information, studies give data and thoughts 

regarding the present circumstance as a quantitative strategy, furnishing consumer loyalty 

with engaging and remunerating benefits.  

Loan costs were utilized to evaluate the statistic and financial markers of the customer 

incorporated into the exploration. The 5-point Likert scale depended on the review shape. 

There were no negative judgments in the survey frame. The best answer was 5, and the most 

negative answer was 1 point. The Cronbach Alfa computation and exactness proportion were 

ascertained utilizing 0.896 desires for consumer loyalty and 0.943 for consumer loyalty. As 

should be obvious from figures, the level of dependability and unwavering quality of the poll 

utilized is very high.  

315 of 319 surveys were addressed and 315 polls were assessed. The information gathered 

from these reviews were broke down by factual strategies and the outcomes were deciphered.  

The data acquired from the overviews were exchanged to the electronic condition with 

SPSS 15.0 information examination programming bundle and again with a similar program 

factual breaks down were made and thickness tables were given. The factual portrayal of the 

reactions was assessed by the connection between the inquiries of the statistic highlights of the 

poll and the connection between consumer loyalty (Servqual) questions, number-crunching 

mean, standard deviation, needy and autonomous t-test. 
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4.  Hypothesis 

Guest service does not justify staying overnight. Here are some recreational services: spa, 

gyms, leisure and entertainment venues, outdoor or indoor pool, conference hall for formal 

meetings, offices in some hotels, room service 7/24, nutrition, room cleanliness, medium or 

luxury the range of services provided and so on. to some extent. Also, customer satisfaction 

in restaurant service is not enough to satisfy only the needs of foodstuffs. Customers have free 

internet, live music, show programs, special meals offered by the chef, as well as personal be-

havior against customer behavior. 

When looking at customer satisfaction in hotel and restaurant services, we will try to 

find the answers to hypotheses. these hypotheses are as follows. 

Hypothesis 1 - There is a relationship between hotel service quality and customer satis-

faction. 

Hypothesis 2 - There is a relationship between restaurant service quality and customer 

satisfaction. 

Hypothesis 3 - There is a relationship between service variety and customer satisfaction. 

The customer satisfaction in hotel market is evaluated with factors mentioned below.  

1)  The quality of reception  

2)  The quality of rooms  

3)  The quality of the service 

4)  Room service quality  

5)  Restaurant quality 

5.  Results 

The reliability analysis of our survey was measured by Reliability Statistics. The reliability 

of the survey was 0.94. which is a measure of the quality of the research done. 

Table 1. Reliability analysis 

  N % 

Cases Valid 315 98.7 

Excludeda 4 1.3 

Total 319 100.0 

Reliability Statistics  

Cronbach's Alpha N of Items  

.946 29  

Frequency tables are composed of 3 charts, including age, gender, and nationality. Here 

we have the charts where each of them show the demographic indicators that were used in 

research. Every of them was shown in percentage. 
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Chart 1. Age distribution 

 

When paying attention to the age table, most people between the ages of 41-50, ie 111 

people (34.8%), and 31-40 in the total number of 106 (33.2%) people, are 62 and 62 (19.4%). 

This indicates that among the customers preferring guests at the hotel, mostly between the 

ages of 41 and 50, and then between 31 and 40 years old. 

Chart 2. Gender frequency 
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The results of the analysis show that men are more predominant. 245 people (76.8%) 

Histogram 1. Nationality 

 

When viewed as a nationality, 204 people (63.9%) are the majority of Turkish citizens. As 

a result, we come to the conclusion that customers who are in the "A", "X", "Y" and "Z" hotels 

in Baku are the customers from Turkey. 

The following table describes the reasons why the hotel was chosen. Out of 319 respon-

ses from customers, only 299 have been evaluated, and the rest are empty. (or the question 

has not been answered or forgotten). Of the 299 out of 299 people, 26.6% have chosen the 

hotel for mixed reasons (at least two of the reasons for the hotel's choice), 45% of the hotel, ie 

14.1%, selected on the recommendation of the hotel. Another important point is that 33% of 

those who prefer the hotel, ie 10.3%, stayed at the hotel based on company agreement. 

Table 2. Reason of choice 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Advice 45 14.1 15.1 15.1 

 Price 9 2.8 3.0 18.1 

 Pacet proqram 13 4.1 4.3 22.4 

 Company agreement  33 10.3 11.0 33.4 

 Comfort\Place 10 3.1 3.3 36.8 

 Reliable 10 3.1 3.3 40.1 

 Spa 5 1.6 1.7 41.8 

 Participant of 

conference 
7 2.2 2.3 44.1 

 Mix 85 26.6 28.4 72.6 
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Table 2. Reason of choice 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Advice 45 14.1 15.1 15.1 

 Price 9 2.8 3.0 18.1 

 Pacet proqram 13 4.1 4.3 22.4 

 No comment 82 25.7 27.4 100.0 

 Total 299 93.7 100.0  

Missing Previous experience 20 6.3   

Total 319 100.0   

The analysis we have here is as follows. 

The basis of the factor affecting customer satisfaction is the Reception department at 

hotel and hotel type businesses. When we analyze the impact of the Admissions Office on 

Customer Satisfaction Regression analysis through the Regression model, we can see that there 

is a connection between customer satisfaction with the results of admission department. 

Table 3. Regression analysis 1 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 
1.540 .139 

 
11.108 .000 

Accept -.010 .006 -.083 -1.476 .141 

a. Dependent Variable: stay again    

In the table above significant when we pay attention to the value, This will affect the quality 

of the Reception, which is offered by the Reception Office in hotels, to customer satisfaction, 

and will lead them to their favorite hotels even at their recent trips. 

Another factor that we use to measure customer satisfaction is the quality of the room. 

As a result of the research, the quality of the room will also satisfy the customer and will 

cause him to stay in the same hotel again. 
Table 4. Regression analysis 2 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.441 .144  9.974 .000 

Room -.002 .004 -.039 -.688 .492 

a. Dependent Variable: stay again    
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As can be seen from the table, significant level .000 shows that this is a relationship. The 

risk of regression has proven that customer satisfaction depends on the quality of the room. 

Another factor to measure customer satisfaction is the quality indicator of service. On 

the other hand, the quality of the service has the same effect on customer satisfaction as in 

other factors. The following regression analysis also shows that the high quality of service 

affects the customer's choice of the same hotel again. This increases the customer satisfaction. 

Table 5. Regression analysis 3 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.351 .093  14.581 .000 

Service .000 .007 -.004 -.071 .943 

a. Dependent Variable: stay again    

The room service was always important for the hotel. Housekeeping, laundry and 

room service include all the services included, which, in turn, gives customers a 

satisfactory or indirect result. Looking back on the table below, we can see that there is a 

connection between room service level and customer satisfaction. 

Table 6. Regression analysis 4 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.439 .088  16.282 .000 

Room service -.007 .006 -.067 -1.202 .230 

a. Dependent Variable: stay again    

Finally, the impact of customer service on customer satisfaction has been reflected in the 

following table. 

Table 7. Regression analysis 5 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.895 .165  11.477 .000 

Restaurant -.032 .009 -.192 -3.474 .001 

a. Dependent Variable: stay again    

As can be seen from the table, significant level .000 shows that this is a relationship. It 

should be noted that the quality of the service is also the basis of customer satisfaction. 
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Chart 3. Staying again 

 

We find that 82.45% of satisfied customers will re-visit the same hotel again or use other 

services they offer and re-use the restaurant service. It is noted that 0.63% of other customers 

will no longer use these services that offer by hotel or restaurants in the future because of fully 

or partially non-satisfying their demand or wants. The remaining customers did not comment 

on the repurchasing service offered by the same company if we assumed they were partly sa-

tisfied or dissatisfied with their service. 

Thus, the hypotheses we have mentioned above are confirmed. The firm must keep the 

customer in place for permanent income. At that time, the customer is loyal customer, so that 

his wishes and desires are ensured by the manufacturer and not lower than the customer 

expectations. If customer satisfaction meets the level of his expectations, that means getting 

customer satisfaction. So, it is important to improve the quality of service that is the key to 

achieving this satisfaction. Increase the range of offered services and provide the customer 

with the best possible options, in turn, must be prioritized in order to achieve satisfaction. 

6. Conclusion 

Competition and the many changes that come with globalization have led to the emergence 

of some new concepts in businesses. The customer has come to the fore as a concept that the 

businesses place importance on. The fact that the customer is important to the business has 

caused some changes in the marketing understanding, and the businesses have begun to adopt 

customer oriented approaches. About thirty years ago, while the concept of customer meant 

nothing for businesses, today it has become the focal point. With the importance of the custo-

mer, profit-oriented businesses have lost their validity and left their place in a customer-focu-

sed structure. 

Providing customer satisfaction is helping to form the customer loyalty. The dissatisfaction 

of the customer causes the customer to be completely lost or the customer to complain. Re-

searches and developed methods especially aimed at measuring customer satisfaction in ser-

vice firms reveal what is the ever-changing and evolving customer expectation. 
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The business should be aware of customer expectations and be able to satisfy customers 

by developing goods and services in anticipation. Customer satisfaction does not mean that 

only the goods and services produced are realized in line with customer expectations. In 

addition, the image of the operator and how the customer perceives the goods and services 

produced also affects customer satisfaction. 

In this study, customer satisfaction has been measured in 3 and 4 star hotels, and the quality 

and variety of services offered by the hotel and restaurant services have affected the customer 

satisfaction. Although the survey covered only a hostel based in a city, there was a link between 

satisfaction and quality as a result of demonstrations. At the same time, there is a great diffe-

rence between quality and price in the country. the fact that prices are expensive when satis-

fied with the quality of the companies offering many hospitality and restaurant services is 

inevitable. There is an important function of catering and beverage services to ensure custo-

mer satisfaction at hotel enterprises. Research findings show that clients at hotel enterprises 

have low levels of nutritional care. At the same time, according to the results of research, the 

vast majority of customers at hotels have been buying products and services for everything. 

This is a sign that only hotel enterprises are put in the forefront of price-only pricing practices. 

In hotel enterprises, there is also a significant functionality in providing standards, as well as 

improving employee satisfaction, customer satisfaction and satisfaction levels.  

In general I would like to point out that the service area differs significantly from the 

production area. Here, the evaluation of service involves both the employee or the employee 

and the customer himself. The presence of both parties in the creation of such services is cru-

cial. Because the main reason for customer satisfaction is the lack of qualified staff in such 

businesses and the shortage of employees. From here, we can conclude that the competition 

between three-star hotel enterprises is more pragmatic than serving-centered, and we can con-

clude that these enterprises are mostly incompetent and limited. This situation undoubtedly 

leads to the fact that customers receive both a small number of low-quality service from hotel 

facilities. The incompetence and shortcomings of employees both in their professional and 

in-service skills are clearly reflected in the admission and registration services that are directly 

linked to clients. 

It is important to take action for the development of the service sector. Especially it is im-

portant for the staff to specialize in their area of service, contact with clients and behaviors to 

be studied and applied. The emerging service sector, as well as local and international custo-

mer satisfaction and loyalty, leads enterprises to earn revenue and improves economic per-

formance across the country. 

Satisfying customers gives more revenue to the firm. Every satisfied customer earns new 

customers to the company. Moreover, the loyalty of the satisfied customers to the firm is also 

increasing. A loyal customer does not pay attention to the strategies that competing companies 

take to attract customers. He does not break his bond with the satisfied company and always 

prefer the same company for the service or product needs in question. In such cases, compa-

nies are also earning more money. 
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XÜLASƏ 

Müəssisələr qurularkən istehsal faktorlarını (insan resursları, təbii resurslar, sərmayə və sahibkarlıq ruhu) 

bir araya gətirərək öz fəaliyyətlərinə başlayırlar. Bu faktorların içərisində onların fəaliyyəti baxımından insan re-

sursları son dərəcə mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Çünki digər bütün resursların səmərəli və məhsuldar şəkildə is-

tifadə edilsi bu resurslar vasitəsilə həyata keçirilir. Buna nail olmaq üçün isə insan resurslarının düzgün idarə edil-

məsi sisteminin qurulması zəruridir. Əgər müəssisələrdə insan resurslarının idarə edilməsi sistemi düzgün qurul-

masa, onda həmin müəssisənin fəaliyyətinin davamlılığından, həmçinin rəqabət üstünlüyü qazanmasından söhbət 

gedə bilməz, çünki müəssisələr sosial bir sistemdir. Sosial sistemlərdə də insan faktoru qurumun fəaliyyətinə təsir 

göstərən əsas amildir. Bu araşdırmada müəssisələrdə praktiki olaraq insan resurslarının idarə edilməsi sisteminin 

qurulması prosesi təsvir edilməyə çalışılmışdır. Bazar iqtisadiyyatına keçid, texnologiyanın inkişafı, rəqabətin get-

dikcə daha da şiddətlənməsi və qloballaşma şəraitində rəqabət üstünlüyünün əldə edilməsi və qorunub saxlanması, 

həmçinin müəssisələrin fəaliyyətinin davamlılığının təmin edilməsi baxımından bu sistemin qurulması zəruridir. 

Araşdırma bu prosesin praktiki şəkildə təsvir edilməsi baxımından böyük əhəmiyyət daşıyır. 

Açar sözlər:müəssisə, insan resursları, insan resurslarının idarə edilməsi sistemi. 

ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИНА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

РЕЗЮМЕ 

При создании предприятий они начинают свою деятельность, объединяя производственные факторы 

(человеческие и природные ресурсы, инвестиции и дух предпринимательства). С точки зрения эффектив-

ности человеческие ресурсы имеют первостепенное значение, потому что эффективность производства на-

прямую зависит от управления человеческими ресурсами. Для достижения этой цели необходимо создать 

систему управления человеческими ресурсами. Если системы управления людскими ресурсами должным 

образом не созданы на предприятиях, то нельзя сказать об устойчивости предприятия, а также о конкурент-

ном преимуществе, поскольку предприятия являются социальной системой. Человеческий фактор в социаль-

ных системах также является основным фактором, влияющим на производство. Это статья пытается описать 

процесс создания системы управления человеческими ресурсами на производстве. Важнейшее значение 

имеет переход к рыночной экономике, развитие технологий, все более агрессивная конкуренция и создание 

конкурентного преимущества в условиях глобализации, а также обеспечение устойчивости предприятий. 

Исследование имеет большое значение для описания этого процесса на практике. 

Ключевые слова: предприятия, человеческие ресурсы, система управления человеческими ресурсами. 

THE ESTABLISHMENT OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT SYSTEM IN ENTERPRISES 

ABSTRACT 

Enterprises bring together the production factors (human resources, natural resources, investment and enter-

preneur spirit) when they start up their operations. Human resources play significant role among these factors from 

their activity perspective, for efficient and productive use of other resources is carried out by (yaxud is highly de-

pendent on) human resources. To achieve this, organizing an efficient human resources management system is 

critical. If human resources management system is inefficient in any organization, they cannot achieve production 

sustainability or competitive advantage, because the enterprises are social entities, and human factor has an im-

portant impact on activities of social systems. Current study tries to describe the process and practices of organizing 

human resources management system in enterprises. Organizing this system is important because of transformation 

into market economy, technological development, growing competition and achieving and preserving competitive 

advantage under increasing globalization and necessity of securing operational sustainability. The study is impor-

tant for practical description of the process. 

The key words: Enterprises, Human Resources, Human Resources Management System. 
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Giriş 

Müəssisələr (idarə və ya təşkilatlar), insanların qarşıya qoyduqları məqsədlərə nail olmaq 

üçün birləşərək meydana gətirdikləri və sistemli şəkildə iş birliyi quraraq fəaliyyət göstərdik-

ləri qruplardır. Başqa sözlə, iki və ya daha artıq şəxsin məqsədlərini reallaşdırmaq üçün bir-

ləşərək iş birliyi qurduqları qruplardır. Bütün kateqoriyadan olan müəssisələr insanlardan təş-

kil olunduğuna görə sosial bir sistemdir. İnsan isə bu sistemin ən vacib elementlərindən biri-

dir, çünki sözü gedən sistemi həm quran, həm də hərəkətə gətirən insandır. Bu baxımdan in-

san resursları müəssisənin ana sütunu kimi qəbul edilməlidir. 

Müəssisələrdə işin əsasını ictimai tələbatı ödəyən mal və xidmətlər istehsal edərək cəmiy-

yət üçün faydalı bir fəaliyyətlə məşğul olmaq və bu fəaliyyət nəticəsində də mənfəət əldə et-

mək təşkil edir. Bu işi görmək üçün idarəetmə fəaliyyəti həyata keçirilməlidir.İdarəetmə, bir 

idarə, müəssisə və ya təşkilatın məqsədlərini reallaşdırmaq üçün sahib olduğu istehsal amil-

lərindən (təbii resurslar, insan resursları, kapital, sahibkarlıq bacarıqları) səmərəli və məhsul-

dar şəkildə istifadə edilməsi prosesidir.Bunanail olmaq üçün ilk növbədə insan resurslarının 

idarə edilməsi sistemi qurulmalıdır.Çünkü digər resursları planlaşıdıran, təşkil edən, səmərəli 

və məhsuldar şəkildə istifadəsini təmin edən və bütün bu proseslərə nəzarət edən insan re-

surslarıdır. Müəssisələrdə insan resurslarının idarə edilməsi sisteminin qurulmaması və ya 

lazımi səviyyədə təşkil edilməməsi müəssisəninbütün fəaliyyətlərinə öz mənfi təsirini göstə-

rəcəkdir. Məsələn, işçi seçimi düzgün aparılmayacaq, uyğun işə uyğun zamanda uyğun na-

mizəd seçilməyəcək və nəticədə tələb olunan iş keyfiyyətlə yerinə yetirilməyəcəkdir. 

Müəssisələrdə insan resurslarının idarə edilməsi sisteminin qurulması prosesi 

Müəssisələrdə insan resurslarının idarə edilməsi sistemi deyərkən hər hansı bir idarə, mü-

əssisə və ya təşkilatda insan resurslarının idarə edilməsilə bağlı bütün fəaliyyətlərin həyata 

keçirilməsinə kompleks yanaşma başa düşülür. Buraya insan resurslarının planlaşdırılmasın-

dan tutmuş insan resursları araşdırmalarına qədər bütün insan resursları fəaliyyətləri daxildir. 

Bu fəaliyyətlər bütövlükdə müəssisə səviyyəsində insan resurslarından səmərəli və məhsul-

dar şəkildə istifadə etmək, əmək şəraitinin şərtlərinin yaxşılaşdırılması yolu ilə müəssisəyə 

rəqabət üstünlüyünün təmin edilməsini nəzərdə tutur[1,səh.2-3]. Müəssisələrdə insan resurs-

larının idarə edilməsi sistemi aşağıdakı mərhələləri yerinə yetirməklə qurula bilər: 

I mərhələ: Müəssisə miqyasında iş analizlərinin aparılması və təşkilati strukturun ye-

nidən formalaşdırılması. İnsan resursları idarəçiliyini qurmaq üçün ilk növbədə təşkilati struk-

turu yenidən formalaşdırmaq lazımdır. Təşkilati struktur müəssisə tərəfindən yerinə yetirilən 

bütün işlərin oxşar iş qrupları şəklində qruplaşdırılmış formasıdır. Başqa sözlə, təşkilati struk-tur 

həyata keçirilən fəaliyyətlərin nizamlı şəkildə bölüşdürülməsini, təsnifləşdirilməsini və koor-

dinasiyasını əks etdirir [2,səh.488]. İnsan resursları idarəçiliyinin qurulmasına təşkilati struk-

turun yenidən formalaşdırılmasından başlamaq lazımdır ki, bu sahə ilə əlaqədar olan bütün 

işlər düzgün müəyyənləşdirilsin və bir qrup halında qruplaşdırıla bilsin. Təşkilati strukturu 

yenidən formalaşdırmaq üçün təşkilat miqyasında iş analizləri aparmaq lazımdır. İş analizi 

görülən işlərə aid məlumatların toplanması və analiz edilməsi prosesidir[1,səh.51]. Bu analiz-

lər vasitəsilə müəssisə tərəfindən həyata keçirilən bütün fəaliyyət istiqamətlərinə dair məlu-

matlar toplanılır və təhlil edilir. Təhlil nəticəsində əldə edilmiş məlumatlar əsasında oxşar işlər 

qruplaşdırılaraq struktur vahidləri (maliyyə şöbəsi, insan resursları şöbəsi, istehsal şöbəsi, 

marketinq şöbəsi və s.) yaradılır. Təşkilati strukturun düzgün formalaşdırılması bizə bu vax-

ta qədər insan resursları idarəçiliyinə aid olan hər hansı işi başqa struktur vahidləri yerinə 
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yetiribsə, onu onlardan geri alaraq aidiyyəti şöbəyə verilməsinə imkan verəcəkdir. Həmçinin 

hər iş qrupunda o qrupa aid işlər olduğuna görə müəssisənin səmərəli və məhsuldar şəkildə 

fəaliyyət göstərməsinə səbəb olacaqdır.  

Lakin təşkilati strukturu formalaşdırarkən altı əsas faktorunəzərə almaq lazımdır. Bun-

lar aşağıdakılardır[2,səh.488-494]: 

1. Müəssisələr tərəfindən həyata keçirilən işlərin xüsusiyyətləri; 

2. Bölmələrə ayırma; 

3. İerarxiya zənciri; 

4. Nəzarət dairəsi; 

5. Mərkəzləşmə və qeyri-mərkəzləşmə; 

6. Standartlaşdırma. 

II mərhələ: İnsan resursları şöbəsinin strukturunun formalaşdırılması. İnsan resurs-

larının idarə edilməsi şöbəsinin strukturunu qurmaq üçün bu iş qrupuna aid olan bütün işlər 

analiz edilib daha kiçik qruplara ayrılmalıdır. Məsələn, insan resurslarının planlaşdırılması, 

kadrlaşdırılması (təmin, seçmə və yerləşdirmə), təlim və s. Bundan sonra müəssisənin fəaliy-

yət sahəsinin xüsusiyyətlərini, onun böyüklüyünü, orada həyata keçirilən ayrı-ayrı işləri nə-

zərə almaqla o müəssisəyə məxsus və maliyyə imkanlarımız çərçivəsində strukturu qurmaq 

lazımdır. İnsan resursları idarəçiliyinə aid olan fəaliyyət sahələrini ümumi şəkildə aşağıdakı 

kimi qruplaşdırmaq olar[3,səh.32]: 

 İnsan resurslarının planlaşdırılması; 

 İnsan resurslarının kadrlaşdırılması; 

 İnsan resurslarının təlimi; 

 İnsan resursları performansının idarə edilməsi; 

 Karyeranın idarə edilməsi; 

 Əmək haqqının idarə edilməsi; 

 Əmək münasibətlərinin idarə edilməsi;  

 Əməyin mühafizəsi; 

 İnsan resursları məlumat sistemi və kargüzarlıq işləri; 

 İnsan resursları araşdırmaları. 

Bu fəaliyyət sahələri ayrı-ayrılıqda şöbə tərkibində ayrıca bir bölmə kimi (məsələn, insan 

resurslarının planlaşdırılması bölməsi) də nəzərdə tutula bilər, yaxın və əlaqəli fəaliyyət sahə-

ləri (məsələn, insan resurslarının planlaşdırılması və kadrlaşdırılması bölməsi) birləşdirilərək 

bir bölmə də yaradıla bilər. 

III mərhələ: İnsan resurslarının idarə edilməsi strategiyasının hazırlanması və təsdiqi. 

İnsan resurslarının idarə edilməsi strategiyasıbu sahədə rəqiblərin fəaliyyətlərini araşdıraraq 

müəssisənin qarşıya qoyduğu məqsədlərə nail olmaq üçün qəbul edilmiş, nəticə əldə etməyə 

istiqamətlənmiş, uzun müddət üçün nəzərdə tutulan dinamik qərarlar toplusudur [4,səh.35;5, 

səh.22-23]. Bu strategiya idarəetmə səviyyələrinə görə insan resursları şöbəsi tərəfindən hazır-

lanan və həyata keçirilən bir strategiyadır. Strategiyanın məqsədi müəssisənin sahib olduğu 

insan resurslarından səmərəli şəkildə istifadə etməklə məhsuldarlığı artırmaq və iş şəraitinin 

keyfiyyətinin yüksəldilməsi yolu ilə müəssisəyə rəqabət üstünlüyü qazandırmaqdır.  

İnsan resurslarının idarə edilməsi strategiyası şaquli və üfüqi baxımdan müəssisə strate-

giyasına uyğun şəkildə hazırlanmalıdır[6,səh.75]. Şaquli uyğunluq deyərkən müəssisə strate-
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giyasına uyğunlaşdırılması, başqa sözlə, onun insan resursları ilə əlaqəli məqsəd və hədəflə-

rinin yerinə yetirilməsini əks etdirməsi nəzərdə tutulur. Üfüqi uyğunluq deyərkən isə onunla 

eyni idarəetmə səviyyəsində olan struktur bölmələri tərəfindən hazırlanan strategiyalarla əla-

qəli olması, həmçinin öz daxilindəki fəaliyyətlər (insan resurslarının planlaşdırılması, kadrlaş-

dırılması və s.) arasında uyğunluğun təmin edilməsi nəzərdə tutulur. 

İnsan resurslarının idarə edilməsi strategiyası 5 il və daha uzun müddət üçün hazırlanır. 

Strategiya bu sahə üzrə fəaliyyətlərdən məsul olan struktur bölməyə istiqamət verir və strateji 

məqsəd və hədəfləri müəyyənləşdirir. Məsələn, SOCAR Turkey A.Ş. Star Neft Emalı Zavodu-

nun tikintisi mərhələsində 10.000 nəfər müvəqqəti işçiyə, zavod istifadəyə verildikdən sonra 

isə 1.000 nəfər daimi işçiyə ehtiyacı olduğunu müəyyən etmişdir. Bu işçilərin hansı mənbələr 

hesabına təmin olunacağı, onların seçilməsi prosesində hansı metodlardan istifadə olunacağı, 

işçilərin perofmansının idarə edilməsi üçün hansı metodlardan istifadə olunacağı və s. hamısı 

insan resursları strategiyasında öz əksini tapmalıdır.  

IV mərhələ: İnsan resurslarının idarə edilməsi şöbəsinin əsasnaməsinin hazırlanması 

və təsdiqi.İnsan resurslarının idarə edilməsi şöbəsinin əsasnaməsibu struktur bölməsinin hü-

quq və vəzifələrini, quruluşunu, bütövlükdə işlərinin təşkilini müəyyənləşdirən başlıca nor-

mativ-hüquqi aktdır. Əsasnamənin yazılı şəkildə hazırlanması və təsdiq edilməsi şöbənin fə-

aliyyətinin səmərəli və məhsuldar şəkildə həyata keçirilməsi baxımından son dərəcə vacibdir. 

Belə ki, əsasnamə yazılı şəkildə hazırlandığı zaman həm şöbə əməkdaşları konkret hansı işlərlə 

məşğul olacağını bilir, həm də onların fəaliyyətlərinə aid olmayan işlərin görülməsinin onlar-

dan tələb olunmasının qarşısı alınmış olur. 

Əsasnamənin mətni aşağıdakı bölmələrdən ibarət ola bilər[7,səh.76-88]: 

 Ümumi müddəalar; 

 Şöbənin əsas funksiyaları; 

 Şöbənin struktur quruluşu və idarə edilməsi; 

 Şöbənin hüquqları; 

 Şöbənin digər struktur vahidləri ilə əlaqəsi; 

 Şöbənin hesabatlılığı; 

 Yekun müddəalar. 

Bu əlbəttə ki, bir nümunədir. Təcrübədə müəssisənin fəaliyyətinin xüsusiyyətləri, əhatə 

dairəsi və s. nəzərə alınmaqla fərqli şəkildə də hazırlana bilər. Lakin sənədin mahiyyəti olduğu 

kimi saxlanılmalıdır. 

Əsasnamə hazırlandıqdan sonra yaxşı olar ki, şöbə əməkdaşları mətnlə tanış olsun, fikir 

və təkliflərini bildirsinlər. Bu, daha mükəmməl bir mətnin hazırlanmasına gətirib çıxaracaq-

dır. Hüquqşünasın və digər struktur vahidlərinin fikirlərinin alınması da zəruridir. Belə ki, 

əsasnamə normativ-hüquqi akt olduğuna görə bu sahədəki fəaliyyətləri tənzimləyir, həmçinin 

digər struktur vahidləri ilə qarşılıqlı əlaqəli şəkildə fəaliyyət göstərir.  

V mərhələ: İnsan resurslarının idarə edilməsi şöbəsi daxilində iş analizlərinin aparıl-

ması, peşə (vəzifə)standartlarının hazırlanması və təsdiqi. Əsasnamə hazırlandıqdan sonra 

şöbə daxilində iş analizləri apararaqgörülən işlər barədə bütün məlumatlar toplanmalı və ana-

liz edilməlidir. Bu, bizə faktiki olaraq hansı işlərin görüldüyünü və əslində hansı işlərin görül-

məli olduğu haqqında məlumat verəcəkdir. Aparılan təhlillər nəticəsində; 
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 Şöbənin görməli olduğu işlər dəqiq müəyyənləşdiriləcək; 

 Şöbənin fəaliyyətlərinə aid olmayan işlər aşkar edilərək aidiyyəti struktur bölmələrinə 

həvalə ediləcək; 

 Şöbənin strukturunun qurulması üçün lazım olaninformasiya əldəediləcək; 

 Şöbə işçilərinin peşə (vəzifə) standartları hazırlanacaq.  

Şöbənin strukturu qurularkən mütləq şöbənin fəaliyyətini kurasiya edən idarəçi ilə (direk-

tor, direktor müavini, sahə rəhbəri və s.) məsləhətləşmək lazımdır. Həmçinin hazırlanan peşə 

(vəzifə) standartları hüquqşünasa göndərilməli və onun fikir və düşüncələri alınmalıdır. Çün-

kü hər hansı bir işçi xəta etdiyi zaman, işəgötürənlə işçi arasında əmək mübahisəsi yarandığı 

zaman istər inzibati tənbeh tədbirlərinin tətbiqi zamanı, istərsə də hüquq-mühafizə orqanları 

və məhkəmələr vasitəsilə məsələnin həlli zamanı aparıcı rolu hüquqşünas oynayır. Ona görə 

də bəri başdan tədbirli olmaq faydalı olar.  

VI mərhələ: İnsan resurslarının idarə edilməsi fəaliyyətlərini tənzimləyəcək siyasət və 

prosedur qaydalarının hazırlanması və təsdiqi. İnsan resurslarının fəaliyyətini səmərəli şə-

kildə təşkil etmək üçün bu sahədəki fəaliyyətləri tənzimləyəcək siyasət və prosedur qaydala-

rının hazırlanması mütləqdir. Bu qaydalar işlərin görülmə ardıcıllığını, formasını müəyyənləş-

dirir, işlərin daha rəvan həyata keçirilməsinə şərait yaradır. İnsan resurslarının idarə edilməsi 

fəaliyyətlərinitənzimləyən siyasət və prosedur qaydalarını vahid bir sənəd şəklində (məsələn, 

İnsan resurslarının idarə edilməsi təlimatı), fəaliyyət sahələri (məsələn, İnsan resurslarının planlaş-

dırılması təlimatı), yaxud şöbə daxilindəki bölmələr üzrə(məsələn, İnsan resurslarının təlim və in-

kişaf təlimatı) hazırlana bilər. Əsas odur ki, prosedurlar və qaydalar düzgün və yazılı şəkildə 

müəyyən olunsun. Belə olmadığı halda işlərin axınını müəyyənləşdirmək, vaxtında və tələb 

olunan səviyyədə yerinə yetirmək mümkün olmur. Təsəvvür edin ki, bir işçi məzuniyyətə çıx-

maq istəyir. Qanunvericiliyə görə məzuniyyət vaxtı və müddəti işçi və işəgötürən arasında 

əvvəlcədən razılaşdırılmalıdır. Siyasət və prosedur qaydaları yazılı şəkildə olduğu zaman bu 

işlərin nə vaxt və hansı formada görüləcəyi məlum olur. Hər kəs də işini yerinə yetirir. Bun-

dan əlavə, işçi məzuniyyət ərizəsini müəyyən bir müddətdən qabaq yazıb göndərir ki, bu da 

insan resursları şöbəsində iş yükünü ağırlaşdırmır. Yazılı olmadığı zaman isə işçi bu gün mə-

zuniyyət ərizəsi təqdim edir və sabahdan etibarən də məzuniyyətə çıxmaq istəyir. Halbuki, 

ərizənin baxılması və təsdiq edilməsi üçün müəyyən müddətə ehtiyac vardır. Bu müddət ve-

rilmədiyi halda cari işlər bir kənara qoyulub bu cür anidən, qəfil meydana gələn işlərin görül-

məsinə vaxt ayrılır. Nəticədə işlərin vaxtında yerinə yetirilməsi gecikir.  

VII mərhələ: İnsan resurslarının idarə edilməsi strategiyasının həyata keçirilməsi. Bu-

raya qədər görülən işlər insan resurslarının idarə edilməsi sisteminin kağız üzərində qurul-

ması ilə bağlı görülməli olan işləri əhatə edirdi. Bu mərhələdə isə yazılmış, müəyyənləşdiril-

miş bütün işlərin bilavasitə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Bu işdən bilavasitə məsul insan 

resurslarının idarə edilməsi şöbəsinin rəhbəridir. Lakin şöbə xidmət göstərən bir struktur va-

hidi olduğuna görə digər struktur bölmələrinin dəstəyi və köməyi mütləqdir. Əks halda qar-

şıya qoyulmuş məqsəd və hədəflərə nail olmaqçox çətin olacaqdır. 

VIII mərhələ: İnsan resurslarının idarə edilməsi fəaliyyətlərinin ölçülməsi və qiymət-

ləndirilməsi. Bu mərhələdə insan resurslarının idarə edilməsi fəaliyyətləri ölçüləcək və qiy-

mətləndiriləcəkdir. Bununla şöbənin nə qədər səmərəli və məhsuldar işlədiyi, eyni zamanda 

hansı sahələrdə geriləmə olduğu, hansı sahələrdə təkmilləşdirmə işlərinin yerinə yetirilməsinə 

ehtiyac olduğu müəyyən edilir. Məsələn, bir işçinin müsahibəsinin keçirilməsinə sərf olunan 



Xəqani Bəşirov 

32 

orta müddət uzundursa, bu, iş vaxtından səmərəli istifadə edilməməsi deməkdir. Bunu aradan 

qaldırmaq üçün çatışmamazlıqlar müəyyənləşdirilməli və onu aradan qaldırmaq üçün lazı-

mi tədbirlər görülməlidir[8,səh.180-191]. 

Tədqiqatın nəticələri və onun müzakirəsi 

Araşdırma zamanı məlum olmuşdur ki, müəssisələrin qarşıya qoyduğu məqsəd və hədəf-

lərə nail olmaq üçün bir araya gətirilən istehsal faktorlarından səmərəli və məhsuldar şəkildə 

istifadə edilməsi insan resurslarından nə dərəcədə düzgün istifadə edilməsindən asılıdır. Bu-

na nail olmaq üçün hər bir müəssisədə insan resurslarının idarə edilməsi sistemi qurulmalıdır. 

Bu sistemin qurulmasını həm də kütləvi istehsaldan seriyalarla istehsala keçid, elmin və tex-

nologiyanın sürətli inkişafı, rəqabətin getdikcə daha da güclənməsi, qloballaşma və inteqrasiya 

prosesinin geniş vüsət alması, həmçinin insan hüquq və azadlıqlarının daha böyük əhəmiyyət 

kəsb etməsi zəruri hala gətirmişdir.  

İnsan resurslarının idarə edilməsi sisteminin qurulması bir-birilə qarşılıqlı surətdə asılılıq 

və əlaqə içərisində olan müxtəlif mərhələlərdən ibarət bir proses şəklində həyata keçirilməli-

dir. Proses müəssisə miqyasında iş analizlərinin aparılması və təşkilati strukturun yenidən 

formalaşdırılması, insan resursları şöbəsinin strukturunun qurulması, insan resurslarının idarə 

edilməsi strategiyasının hazırlanması və təsdiqi, insan resurslarının idarə edilməsi şöbəsinin 

əsasnaməsinin hazırlanması və təsdiqi, insan resurslarının idarə edilməsi şöbəsi daxilində iş 

analizlərinin aparılması, peşə (vəzifə) standartlarının hazırlanması və təsdiqi, insan resursla-

rının idarə edilməsi fəaliyyətlərini tənzimləyən siyasət və prosedur qaydalarının hazırlanması 

və təsdiqi, insan resurslarının idarə edilməsi strategiyasının həyata keçirilməsi vəinsan resurs-

larının idarə edilməsi fəaliyyətlərinin ölçülməsi və qiymətləndirilməsikimi mərhələləri özün-

də birləşdirir. Bu prosesi keyfiyyətli şəkildə həyata keçirmək və müəssisənin maraqlarına ca-

vab verən bir sistem qurmaq üçün ilk növbədə müəssisə səviyyəsində iş analizləri aparılmalı 

və təşkilati struktur formalaşdırılmalıdır. Bu struktur formalaşdırılarkən də təşkilati struktu-

ra təsir göstərən faktorlar mütləq nəzərə alınmalıdır. Təşkilati struktur hazır olduqdan sonra 

növbəti addım insan resurslarının idarə edilməsi şöbəsinin strukturunun formalaşdırılması-

dır. Bu struktur formalaşdırılarkən müəssisənin böyüklüyü, maliyyə imkanları və s. kimi fak-

torlar diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır. Əsk təqdirdə, qurulan sistem tələblərə cavab vermə-

yəcək və səmərəsiz olacaqdır. İnsan resurslarının idarə edilməsi sisteminin fəaliyyətinin key-

fiyyətli şəkildə həyata keçirilməsi üçün insan resursları strategiyasının hazırlanması və təsdiqi 

də mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu strategiya sistemin işləyişini təmin edir. Sözügedən stra-

tegiyadan yola çıxaraq həyata keçirilən fəaliyyətlər çərçivəsində müvafiq struktur bölməsi da-

xilində iş bölgüsünün aparılması, fəaliyyəti tənzimləyən siyasət və prosedur qaydalarının ha-

zırlanması və təsdiqi məcburidir. Bu siyasət və prosedur qaydaları insan resurslarının idarə 

edilməsi fəaliyyətlərinin həyata keçirilməsinə işıq tutacaq və onun səmərəsini təmin edəcək-

dir. Sistemin qurulmasının son həlqəsini insan resurslarının idarə edilməsi strategiyasının hə-

yata keçirilməsi vəbu fəaliyyətlərinin ölçülməsi və qiymətləndirilməsi təşkil edir. Qurulan sis-

temin, həyata keçirilən fəaliyyətlərin nə dərəcədə müəssisənin məqsəd və hədəflərinə çatma-

ğa kömək etdiyini müəyyənləşdirmək üçün bu son mərhələnin əhəmiyyəti böyükdür. 

Bu araşdırma ilə müəssisələrə təklif edilən insan resurslarının idarə edilməsi sisteminin 

qurulması layihəsiRespublikamızda müəssisələrin fəaliyyətinin keyfiyyətcə yüksəldilməsinə, 

onların səmərəliliyinin artırılmasına elmi və praktiki baxımdan ciddi tövhə verəcəyinə ümid 

edirik. 
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XÜLASƏ 

Dünya neft bazarında qiymət əmələgəlməsinə təsir edən amillərdən ən əsasları sırasında dünya neft ixracı 

və dünya neft istehsalı və ya hasilatı yer tutur. Bu göstəricilərdən birinin və ya hamısının birlikdə dəyişməsi dünya 

neft bazarında qiymətlərin dəyişməsinə dərhal öz təsirini göstərir. Məsələn, dünyanın ən iri neft hasilatçısı və 

ixracatçısı olan OPEK hasilatı və eyni zamanda ixracı azaltmağı qərara alsa bu dərhal dünya neft bazarına öz təsi-

rini göstərəcəkdir. 

Neftin qiymət məsələsində özünə məxsus mənfi və yaxud da məqbul cəhətlər var. Neftin qiymətinin qalxması 

və enməsi prosesində bir tərəfdən neft ixrac edən ölkələr ağır, digər tərəfdən isə idxalçı ölkələr nisbətən yaxşı və-

ziyyətlə qarşılaşırlar. Hasil ediləcək neftin miqdarı və qiyməti dünya iqtisadiyyatına mühüm təsir etdiyindən bu 

amilə ciddi yanaşılır. Bəzən bu məsələlərdə razılaşmamalar böyük, qlobal konfliklərə çevrilmək dərəcəsinə çatır. 

Açar sözlər: neft emalı məhsulları, qiymət mexanizmi, qiymətin formalaşması. 

МЕХАНИЗМ РАЗРАБОТКИ ЦЕН НА НЕФТЕПРОДУКТЫ 

РЕЗЮМЕ 

В мировом нефтяном рынке одними из основных факторов, влияющих на образование цены, являются 

мировой экспорт и мировое производство нефти. Изменение этих показателей полностью или же по оди-

ночке сразу же влияет на цены внутри мирового рынка. Например, ОПЭК, являясь одним из самых крупных 

добытчиков и экспортеров нефти, если примет решение одновременно уменьшить и экспорт, и добычу 

нефти, то это немедленно отразится на мировом рынке. Тематика цены нефти обладает положительными 

и отрицательными сторонами.  

Процесс упадка и возрастания цены на нефть в странах-экспортерах нефти воспринимается как нега-

тивный фактор, а в странах-импортерах нефти воспринимается как позитивный фактор. Иногда разногла-

сия в этих вопросах приводят к развертыванию глобальных конфликтов. 

Ключевые слова:нефтеперерабатывающие продукты, ценовой механизм, ценообразование. 

THE MECHANISM FOR THE FORMULATION OF OIL PRODUCTS PRICES 

ABSTRACT 

 In the world oil market, one of the main factors affecting the formation of prices are world exports and world 

oil production. Changes in these indicators completely or single-handedly immediately affect prices within the 

global market. For example, OPEC, being one of the largest oil producers and exporters, if it decides to simultaneously 

reduce both export and oil production, this will immediately affect the global market. The subject of oil prices has 

positive and negative sides. 

The process of decline and increase in the price of oil in the countries-exporters of oil is perceived as a negative 

factor, and in countries - importers of oil is perceived as a positive factor. Sometimes disagreements on these issues 

lead to the unfolding of global conflicts. 

Keywords: oil products, price mechanism, formulation of price. 

 

1. Giriş 

Neft sivilizasiyasının formalaşmasından bəri neft-qaz ehtiyyatları potensialı dünya siya-

sətində ən vacib strateji hərbi və dövlətlərarası güc, siyasi-iqtisadi prinsiplərin yaradılması 

mənbəyi, milli gücün göstəricisi hesab olunmaqdadır. Neft və qaz indiki zamanda vacib is-
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tehsal, iqtisadi-maliyyə ehtiyyatı olmaqla sənaye gücünün əsas energetik hissəsidir. Sosial gös-

təricisi, şəhəryaratma və aqlomerasiya dərəcəsi mühüm olan bu resursa əsaslanaraq cəmiyyə-

tin ayrılıqda və eləcədə iqtisadiyyatın bütün sektorlarında ən əsas özünün lazımi enerji və tex-

nika xidməti ilə təmin etmiş olur. Sadə dildə desək, neft-qaz sektoru iqtisadiyyatın investisi-

ya əlaqələrini reallaşdıran möhkəm və rahat sektor funksiyası rolunu kəsb edir. 

Bazar sektorunda qiymətin meydana gəlməsidaha çox tələb və təklif üstündəformalaşır. 

Əmtəə və xidmətlərə görəmövcud olan bütün bu həqiqətlər ümumi bir xüsusiyyətə malik ol-

duğuna baxmayaraqsatışın xüsusiehtiyyac və növxüsusiyyətləri də dəyərinmeydana gəlmə-

sində vacib rola sahibdir. Buna əsasən, ümumdünya neft ticarəti də qiymət təyinetmədə müx-

təlif xüsusiyyətləri ilə zəngin olan sektorlardandır. Bu sahədə dəmüxtəlif qiymət tipləri, məx-

susi olaraq da ən əhatəli formada yayılmış arayış, əyani, ticarət, birja, təklif olunan, hesablan-

mış qiymət formalaşdırmanövlərivardır. Ümumi qiymət təyinetmə formaları ilə birlikdə neft 

sahəsindəxüsusi olan qiymət təyinetmə mexanizmləri də tətbiqi öz əksini tapmışdır[5].  

Mövcud olan bütün əmtəələrə oxşar olaraq neft də texniki səciyyələri ilə qiymətləndir-

mə təsirlərinə tuş gəlirlər. Yəni, neft sıxlığı, tərkibində mövcud olan kükürd, parafin, su və 

başqa mexaniki qarışıq tərkiblərinhəcmi ilə keyfiyyət qiymətləndirilməsindənkeçir. Bütün 

bunlara baxmayaraq neftin məhsullarının qiymətini meydana gətirən faktorlar içində resurs-

ların tutumu, OPEK-in qiymət strategiyası, qazmanın həcmi, bərpaolunan enerji resursları-

nın üstünlükləri, təbii mühit, regional və texniki amillər, fors-major şərait və başqa buna oxşar 

vəziyyətlər da diqqətə alınır. Neft emalının məhsullarının qiymət dəyişkənliyi də neftin ümu-

mu dəyərinəhərtərəfli təsir edən faktorlardan hesab olunur. Başqa bir sferada isə neftin də-

yərinin fiskal yaxınlaşmaya bağlı olması da meydana çıxır. Buna bağlı olaraqtərəqqi etmiş 

dövlətlərdə neftin qiymət mexanizminin formalaşmasında vergi əlaqələrinə də əhəmiyyətli 

dərəcədəqayğı göstərilir. Sırf bu yöndən də neftin əhatəli iqisadi xüsusiyyətləri ilə birlikdə 

onun diskont tendensiyalı əmtəə olması da nəzərdənqaçmamalıdır [7]. 

2. Neft sənayesinin iqtisadi inkişaf etdirilməsi mexanizmi. 

Azərbaycanın neftçıxartma sənayesinin əsas inkişaf perspektivləri dəniz yataqlarının 

mənimsənilməsi və Xəzərin potensial strukturlarından asılıdır. Belə ki, respublikanın neft 

sənayesinin potensial resurslarının təqribən yarısı Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda 

cəmləşmişdir. Bir sıra iri neft yataqlarının aşkarlanması bunu bir daha təsdiq edir. Bu 200 re-

sursların geoloji vя geofiziki metodlarla öyrənilmə dərəcəsi cəmi 34 faiz təşkil edir. 

Ümumilli Liderimiz Heydər Əliyevın aparmış olduğu dövlət siyasəti neft-qaz sahəsi ilə 

yanaşı, xarici ticarət, investisiya, tədiyyə balansı, humanitar və s. sahələrdə də uğurla həyata 

keçirilir. Belə ki, bazar iqtisadiyyatına keçidlə əlaqədar olaraq respublikamızda milli iqtisadiy-

yatın formalaşması və inkişafı yalnız daxili imkanlarla deyil, xeyli dərəcədə xarici amillərlə 

beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin bütün formalarından geniş səmərəli şəkildə istifadəsi ilə 

bağlıdır. 

Bu gün Azərbaycan neftinin müŞtərək mənimsənilməsi üzrə 21 irimiqyaslı konsorsium 

tərəfindən Beynəlxalq Kontraktın bağlanması 201 respublikanın ictimai-siyasi, iqtisadi həya-

tında son dərəcə əlamətdar hadisədir. Bu kontraktların reallaŞması üçün 50-60 milyard ABŞ 

dolları həcmində sərmayə qoyuluŞlarının artıq 10-15%-i təyinat obyektinə cəlb edilmiŞdir. 

“Çıraq” platformasından hasil edilən neftin miqdarı köhnə yataqlardakı müvafiq istehsal 

həcminə yüksəlmiŞ, “Şahdəniz” yatağından qazın sahilə gətirilməsi təmin olunmuŞ, Bakı-

Tbilisi-Ceyhan neft, Bakı- Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərlərinin inşası artıq reallığa çevrilmiŞ, 

yeni regional infrastrukturun modernləŞdirilməsinə baŞlanılmışdır [3]. 
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Neftqazçıxarmada faydalılıq məsələsi hər zaman aktiv olmuşdur. Ancaq klassik sovet 

maliyyələşdirilməsinin bəzi tarixi sahəsində onun icra ərazisi və tətbiq qurğuları bir qədər 

sakit halda reallaşdırılmışdır. Özünün sənayeləşmə periodunun varlığı zamanında diqqətə 

alındığı kimi, quruda neftqazçıxarma birləşməsi bir çox təsərrüfat növlərində, iqtisadi quru-

luşlarda təşkilatlanaraq geniş tərəqqi yolu izləmiş, təzahür edən iqtisadi ardıcıllıqlarda fərqli 

tənzimləmə işlərinə, quruluş müxtəlifliklərinin təsiri altında qalmışdır. Sovetlər İttifaqının 

parçalanması zamanında icra olunan yenidənyaratma siyasəti bütün ərazilərdə olduğu kimi, 

neftqazçıxarmaya, eləcə də, respublikamızda QNQÇİB-in sələfi olmuş «Azneft» İB-ə də tə-

cəssüm olunmuşdur. Yeni təsərrüfat planlarının-istehsalın faydalılığın çoxaldılmasını, onun 

tezləşdirilməsini, idarəetmənin demokratikləşməsini, insan amilinin həryönlü aktivləşdiril-

məsini önə çıxaran tam təsərrüfathesablı, özünümaliyyələşdirmə ilə səciyyələndirilən birləş-

mənin sosial-iqtisadi tərəqqisinin taktikası onun tarixində faydalılığının çoxaldılması meylin-

də totalitar rejiminin axırıncı geniş iqtisadi nizamlama planı olmuşdur. Sonrakı səviyyədə güc-

süzləşən hakimiyyət effekti birləşmədə də daimi sabitlik və təsərrüfatsızlıqla izlənmişdir [2]. 

Neftqazçıxarma sənayesinin yüksəlmə taktikası nəzərə alınanda bitən resurslu, gücsüz 

imkanlı keçmiş istifadə əraziləri və əsasən də yaşı çox keçmiş ərazidə yerləşən brləşmələrdə 

yenidən qurulmada seçim köhnə zamanlarda olduğu kimi, yenə də miqdar bölümünün avan-

tajına çevrilmişdir. Özünümaliyyələşdirmədən rədd edilmiş, ondan da əvvəl var olan birdə-

fəlik-planlı strateji iqtisadi istehsalat və idarəetmə quruluşuna çevrilmişdir. Belə istehsal me-

todu isə bilinir ki, o dərəcədə də faydalılıq istiqaməti üstündə yaradılmır, intesiv və təyin 

edilmiş miqdar da lazimi xarici ladlarda yaradılır. Lakin bazar iqtisadiyyatı isə faydalılıq fak-

toruna birləşmədə yüksəlir, tərəqqi əldə edir. Burada faydalılıq fərqli kontekslərdən izah olun-sa 

da, tamamilə iqtisadi niyyətlərin kerçəkləşməsində idarəetmə yerini hər zaman göstərir.  

3. Neft emalı məhsullarının qiymət mexanizminin təsnifatı 

Nəzəri cəhətdən, qiymətin neftə və neft məhsullarına, neft emaledici sənayənin inkişa-

fına təsiri ya müsbət və ya mənfi ola bilər. Məsələ bundan ibarətdir ki, neftin və emal məh-

sullarının satışının sonuncu qiymətinə bilavasitə təsiri bazarda mövcüd olan tələbat və təklif-

lər həyata keçirirlər. Amma bununla birlikdə kapitalın (istehsal xərcləri) və əmək sərfiyyatı 

nəzərə alınmalıdır. Sözsüz ki, neftin və neft məhsullarının qiymətinin təsirinəbazarın - özü 

de yalnız daxili yox, həm də xarici - növləri (rəqabət, monopolistik) təsir edirlər. Və nəhayət, 

neft və neft məhsullarının fomalaşma prosesində aksizlər, vergilər, rüsumlar dövlət tərəfin-

dən təyin olunur.  

Biz buna əsaslanırıq ki, neftin və neftin məhsullarının qiyməti "de facto" bir-birinə mü-

nasib olan dərcəcədə uyğunlaşdırılmalıdır və bir tərəfdən sahibkar, digər tərəfdən isə dövlət 

arasında gəlirlərin bölünməsində iqtisadi ədalətliyi təyin edən istehsal xərclərinə və tələblərə 

münasib olmalıdır.  

Daxili və xarici bazarlarda reallaşan neft və neft məhsullarının qiymətləri bir - birindən 

ciddi dərəcədə fərqlənə bilərlər və məsələ təkcə neftin hasilindən və neft məhsullarının isteh-

salından ibarət deyil, dünya bazarında qiymətlərin dinamikası və onların formalaşma şərt-

ləri həmçinin mühüm rol oynayırlar [8].  

Aydındır ki, hər bir ölkə neft qiymətinə xam neftin və neft məhsullarının eksport həcminə 

münasib olan dərəcədə təsir göstərə bilər. Ayrı - ayrı dövrlərdə xam neftin qiyməti istehsala 

aid olan böyük xərcləri və kapital sərfiyyatını tələb edən və məhz buna görə iqtisadi nöqteyi 
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- nəzərdən məntiqsiz sayılan neft məhsullarının qiyməti ilə uyğunlaşa və bəzən də onu ötüb 

keçə bilər.Amma neft və neft məhsulunun arasında olan məhz bu qiymət fərqi neft məh-

sullarının ölkədən ixrac olunma prosesinə xas olan sayılır. 

İlk nəzərdən gözə çarpan bu cür mənasızlığın səbəbi kifayət qədər sadədir. Məsələ bun-

dadır ki, Azərbaycandan ixrac olunan neft məshullarının böyük bir hissəsi yarımfabrikatdır-

lar və ya neft emalının tullantılarıdırlar (mazum, bitum).Bu növ neft məhsullarının qiyməti 

əslində neftin qiymətindən aşağıdır [6]. 

Amma yerli neft şirkətləri xam neftin və neft məhsullarının daxili və xarici qiymətlərinin 

fərqi əsasında bu növ məhsulları eskporta göndərməklə böyük miqdarda pul vəsaitlərinin 

əldə etmə sxemini tərtib etdilər.Neft və neft məhsullarına aid göstərilmiş qiymətlər 1998 - ci 

ilin defoltundan sonra süni şəkildə qorunub saxlanılır. Bu cür dotasiya (xərclərini ödəmək 

üçün idarələrə, müəssisələrə və ya təşkilatlara dövlət tərəfindən verilən yardım - pul) neft 

şirkətlərinə emal etmə sənayəsini modernləşdirmək üçün investistiya vəsaitlərini toplamaq 

məqsədilə verilmişdir. 

Amma buna baxmayaraq, neft emalının əhatəsi indiyə kimi 80% - i keçmir ( ABŞ və Ya-

poniyada bu göstəricilər 98 %-ə bərabərdir). Bu isə öz növbəsində o deməkdir ki, əlavə böyük 

gəlir əldə edən neft şirkətləri həmin o gəliri qazanan zaman onu emal etmə prosesinin inki-

şafına yatırmırlar.Bundan başqa, dünya bazarında neft emalının Azərbaycanda daha da effek-

tiv olması və ölkənin strateji maraqlarına cavab verməsi haqqında suallar əsassız suallar kimi 

sayılırlar. O isə bu deməkdir ki, daxili bazarda neft və neft məhsullarına aid olan qiymətlər 

dünya bazarında baş verən struktur qiymət dəyişikliklərinə tabe olmalıdır, çünki neftin emal 

etmə mühiti və şərtləri cürbəcür olan zaman neftin və neft məhsullarının qiyməti emal etmə-

nin cari şərtlərindən ayrılmış vəziyyətdə qalır. Monopolistik fəaliyyətinin məhdudlaşdırılması 

monopoliyaya qarşı qanunvericiliyin mükəmməl olmasını və dövlət tərəfindən ciddi və sərt 

antimonopolistik siyasətini aparılmasını nəzərdə tutur.90 - cı illərdə bir sıra qanunvericilik-

lər çox liberal idi; 2000-ci illərdə antimonopolistik qanunvericiliyə monopolistik fəaliyyəti 

məhdudlaşdıran bir sıra düzəlişlər varid edildi. Amma həmin düzəlişlərin səmərəli şəkildə 

tədbiq olunması və ya onlardan gələn fayda şübhə altınadır. Bu vəziyyət, bizim fikirimizə 

görə, bu növ faktlarla təsdiq olunur ki, hal – hazırda cərəyan edən iqtisadi böhranın bir nəti-

cəsi kimi neftə, neft məhsullarına və digər mallara aid olan qiymətlər işsizlik səviyyəsi ilə bir-

likdə artmaqdadırlar. Beləliklə, iqtisadiyyatın monopoliya ilə əhatə olunması öz sonuna ya-

xınlaşmır, bəlkə də əksinə olaraq, həcmli addımlarla irəli gedir və sahibkarlar arasında olan 

rəqabəti aradan qaldıraraq onu təmamilə məhv edir. Bu zaman dövlətin tənzimləmə funk-

isyalarının fəaliyyət göstərib göstərməməsi ilkin planda gərarlaşır [1].  

4. Nəticə 

Beləliklə, neftin və neft məhsullarının qiymətini tənzimləyən bir amil kimi hansı tədbir 

sitemini təklif etmək olar? Bu suala cavab vermək üçün biz gərək D.Rikardonun dillərəzbəri 

olan sözlərini yada salaq: “Nəticədə, malın və ya məhsulun qiyməti əvvəlcə iddia edilmiş ki-

mi tələbat və təkliflərlə yox, məhz istehsal xərcləri ilə təyin olunur”. Əlbəttə ki, təklif və tələ-

bat malın və ya məhsulun qiymətinə hansısa bir yolla təsir edə bilər, amma bu təsir müvəq-

qəti olacaq.  

Amma sonra qiymət məsələsinin ətrafında baş vermiş qalmaqallar və cərəyan etmiş ha-

disələr D. Rikardonun tezisinin doğruluğunu təkzib edə bilmədilər və nəticədə malın və ya 
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məhsulun həqiqi qiyməti məhz istehsal xərcləri ilə təyin edilmişdir. Başqa sözlərlə desək, əgər 

neft məhsulunun qiyməti neft hasilinin maya dəyərinə əsaslanırsa, o zaman neftçıxarma sə-

nayəsi sənayəsi öz inkişafı üçün mühüm bir stimul əldə etmiş olacaq.  
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XÜLASƏ 

Məqalədə aqroparklar, onların yaradılması, məqsəd və vəzifələri açıqlanmışdır. Müəllif aqroparklar haqqında 

ümumi məlumat vermiş, onların hədəf və üstünlüklərini təhlil etmişdir. Ümuni xarici təcrübə əsasında innovativ 

kənd təsərrüfatının verdiyi fayda və idarəedici xüsusiyyətləri açıqlanmışdır. Burada regionda kiçik fermer təsər-

rüfatlarının aqrar komplekslərdə birləşməsi ilə fermerlərin sahibkarlıq fəaliyyətini gücləndirməsi yolları göstəril-

mişdir.  

Açar sözləri: aqropark, kənd təsərrüfatı, innovasiya, aqrar istehsalat, kənd təsərrüfatı sənaye parkı. 

АГРОПАРКИ И МОДЕЛИ ИХ РАЗВИТИЯ 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассказывается о агропарках, о его цели и функциях. Авторы дали общую информацию о аг-

ропарках, проанализировали цель и преимущества их. .На основе общей международной практике раскры-

та польза и управленчиские свойство иновационного сельского хозяйства. Даны пути усиления фермерский 

хозяйств в регионах с помомощью создание небольших фермах аграрных комплексов. 

Ключивые слова: агропарк, сельское хозяйство, инновация, аграрное производство, сельско хозяйствен-

ный промышленный парк. 

AQROPARKS AND THEIR DEVELOPMENT MODELS 

ABSTRACT 

The article sheds light to agroparks, their establishment, aims and objectives. The author provides general 

information about agroparks, and analyzes their targets as well as advantages. Based on overall international ex-

perience, benefits and management features provided by innovativ agriculture are highlighted. Here, it is shown 

that agroparks can boost regional entrepreneurship by farmers through consolidation of smaller farmers in agrarian 

complexes. 

Keywords: agropark, agriculture, innovation, agricultural production, agroindustrial park. 

 

Giriş 

Dünya iqtisadiyyatının sürətlə qloballaşması, eləcə də milli iqtisadiyyatın sürətlə dünya 

iqtisadi sisteminə inteqrasiyası şəraitində həm beynəlxalq, həm regional, həm də daxili bazar-

larda istehsalçıların üzləşdiyi kəskin rəqabət aqrar sahədə, xüsusən də kənd təsərrüfatında 

yeni texnologiyaların, informasiya–kommunikasiya texnologiyalarının, müasir tələblərə uyğun 

idarəetmə və marketinq üsullarının tətbiqini, eləcə də modern istehsal subyektlərinin yaradıl-

masını zəruri etmişdir. 

 Yaxın onillikdə Azərbaycanın qarşısında duran əsas məsələlərdən biri iqtisadiyyatda kar-

bohidrogen ehtiyatlarının ixracından asılılığı aradan qaldırmaq və iqtisadi artımın lokomotivi 
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kimi neftdənkənar sahələrin, xüsusilə də qeyri-neft sektorunun aparıcı bölməsi hesab olunan 

aqrar-sənaye sektorunun inkişafını təmin etməkdir. 

Hökumət qeyri-neft sektorunun inkişaf bazalarından biri kimi aqrar-sənaye sektoruna 

daha böyük üstünlük verir. Ölkənin inkişafının əsas sütunlarından biri aqrar sektor hesab olu-

nur. İnnovativ iqtisadiyyatda aqrar sektorun modernləşdirilməsi başlıca prinsiplərdəndir. Bu 

məqsədlə aqrar sektorun innovativ meyarlara uyğun qurulması, aqrar texnoparkların (aqro-

park) yaradılması əsas hədəflərdən hesab olunur. 

Məlum olduğu kimi, 90–cı illərin ortalarından başlanan aqrar islahatlar nəticəsində iri 

ictimai kənd təsərrüfatı istehsalı subyektləri və dövlət mülkiyyətində olan emal müəssisələri 

özəlləşdirildikdən sonra, demək olar ki, aqrar–sənaye kompleksində istehsal–emal zənciri 

(dövrilik) pozulmuşdur. Nəticədə kənd təsərrüfatında fərdiçilik, xırda ailə təsərrüfatları ge-

niş yayılmış, regionlarda fəaliyyət göstərən emal müəssisələrinin isə əksəriyyəti müasir tələb-

lərə və rəqabətə tab gətirməyərək sıradan çıxmışlar. Beləliklə də istehsal sahələri ilə emal sə-

nayesi müəssisələri arasında kooperasiya əlaqələri zəifləmiş, müasir texnologiyaların tətbiqi, 

marketinq, mütəxəssis və kadr hazırlığı, istehsalın idarə edilməsi məsələləri dövrün tələblərin-

dən geri qalmış, nəticədə mövcud olan istehsal resurslarından, dövlət tərəfindən ayrılan külli 

miqdarda vəsaitlərdən istifadənin səmərəliliyi qənaətbəxş səviyyədə olmamışdır. 

Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və kənd təsərrüfatının, bütünlüklə aqrar–sənaye 

kompleksinin modernləşdirilməsi istiqamətində cənab Prezident tamamilə yeni yanaşma—

aqrar sahədə aqroparkların yaradılması konsepsiyasını irəli sürmüşdür. Aqrar–sənaye komp-

leksində aqroparkların yaradılması konsepsiyası nəinki postsovet respublikaları, hətta Avro-

pa ölkələri üçün də yeni bir mexanizmdir. İndiyə kimi mövcud olan təsərrüfatçılıq formaları 

dünyanın bir çox ölkələrində ərzaq təhlükəsizliyi sahəsində yaranan problemləri həll etmək 

və çağırışlara cavab vermək üçün yetərli imkanlara malik olmadığına görə, ölkə başçısının irəli 

sürdüyü bu konsepsiya Azərbaycanda həyata keçirildikdən sonra digər ölkələr üçün də bir 

nümunə olacaqdır. 

Aqropark dedikdə kənd təsərrüfatı istehsalının qeyri–kənd təsərrüfatı fəaliyyətləri ilə bir 

yerdə, vahid istehsal məkanında qruplaşdırılması və yaxud həmin fəaliyyətlərin kombinasi-

yasıdır: yəni kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı ilə emal proseslərinin, aqrotexniki və 

logistika, sanitar və fitosanitar, marketinq və digər xidmətlərin vahid məkanda, eyni istehsal 

ərazisində, elə bir tərzdə kombinasiyasıdır ki, həm xammal istehsalı, həm də emal prosesləri 

yüksək rentabelli olsun, ətraf mühitin qorunması, torpaq və su resurslarından səmərəli istifa-

də və onların mühafizəsi təmin olunsun, həm bitkiçiliyin, həm də heyvandarlığın və bunlarla 

yanaşı emal sənayesinin inkişafı üçün möhkəm əsaslar yaransın. 

1. Aqroparklar haqqında ümumi məlumat 

 Aqropark nədir? 

Aqropark–kənd təsərrüfatına aid olan və olmayan fəaliyyət sahələrinin sənaye ekologiya 

prinsiplərinə bağlı olaraq bir araya gəlməsidir. Aqroparklarda kənd təsərrüffatə fəaliyyətləri və 

istehsalı yüksək texnologiyadan istifadə etməklə və ətraf mühitə həssas yanaşılmaqla aparılır. 

Aqroparklar ətraf mühitə uyğun, çətin iqlim şərtlərinə qarşı dözümlü, davamlı infrastruk-

tur istifadə olunan və müasir istifadə qaydaları ilə işləyə biləcək bir şəkildə qurulur. Bu isə 

davamlı inkişafın 3 əsas prinsipi olan planet, insan və mənfəət (PPP– Planet People Profit) hal-

larını təmsil edən planlaşdırma formasıdır.  
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Aqroparkların əsas məqsədi planet, insan və mənfəət məqsədlərini bir nöqtədə birləşdir-

məkdir. Planetin marağı enerji və maddə çevrilməsinə diqqət etməkdir. İnsanın əsas hədəfi 

təkcə texnoloji sistemlərə deyil, təhsil, məlumat, təşkilat, idarəetmə və münasibətləri diqqət 

mərkəzində saxlamaqdır. Mənfəət isə bütünləşmiş bir şəkildə istehsal xərclərinin azaldılması 

və keyfiyyətin idarə edilməsi ilə yaxşı gəlir əldə etməkdir[6]. 

Aqropark anlayışı yeni bir anlayış olmaqla yanaşı, 2000-ci illərdə kənd təsərrüfatında 

müasirliyə dəstək olmaq üçün bir metod kimi meydana çıxmışdır. Aqroparklar Hindistan, 

Hollandiya və Çində geniş inkişaf etmişdir.  

“Aqropark”ın dünya ədəbiyyatında “Kənd təsərrüfatı İstehsal Parkı”, “Kənd Təsərrüfatı 

İdarəetmə Parkı”, “Kənd Təsərrüfatı Kompleksi” və ya “Kənd Təsərrüfatı Sənaye Parkı” adla-

rına da rast gəlinir. 

 Aqroparklar nə üçün lazımdır? 

Dünyada zaman keçdikcə get-gedə cəmiyyət şəhərləşməkdədir. Yaxın bir zamanda şəhər-

də yaşayan insanların sayı ümumi sayın 50%-dən çoxunu təşkil edəcək. Bu dəyişmə dövrün-

də insanlar həmişə əlverişli kənd təsərrüfatı torpaqlarına sahib olublar. Bu səbəblə də bu 

əlverişli torpaqlar həmişə yüksək qiymətə, iqtisadi artıma və ticari dəyərə malik olub. Beləcə 

get-gedə şəhərləşən mövcud kənd təsərrüfatı sahələrinin əlverişini artırmaq və keyfiyyətli 

kənd təsərrüfatı məhsullarına olan tələbi ödəyə bilmək üçün yeni bir strategiyaya ehtiyac ya-

ranmışdır. 

Lakin müasir dövrdə bunları həyata keçirməyə mane olan bəzi faktorlar var. Əlverişli is-

tifadəyə yararlı yerlərin olmaması, kənd-şəhər münasibətlərinin şəhərin daimi təzyiqi nəti-

cəsində dəyişməsi, iqlim dəyişmələri nəticəsində su istifadəsinin dəyişməsi bu mane olan fak-

torlara misal ola bilər.  

Metropoliten kənd təsərrüfat bu çətinliklərin kənd təsərrüfatı ilə bağlı hissəsini az da 

olsa azalda bilər. Metropoliten kənd təsərrüfatını ənənəvi kənd təsərrüfatdan ayrı olan kənd-

şəhər fəaliyyətlərinin şəhərlərin böyümə sahələrində bir yerdə birləşdiyi təsərrüfat forması-

dır. Bu təsərrüaft kənd-şəhər münasibətləri arasında tarazlıq yaradır, eyni zamanda onlar ara-

sındakı iqtisadi və sosial fərqləri aradan qaldırır [6, s.21].  

Təzə məhsullar sata bilmək üçün qurulan yerlər xüsusi strateji əhəmiyyətə malikdir. Çünki 

istehlakçının yüksək keyfiyyətli məhsul, inkişaf etmiş istehsal metodları tələb etməsi istehsal-

çıları sağlamlıq, etik və keyfiyyətə nəzarət məsələlərində rəqabətə cəlb etmişdir. Nəticə olaraq 

inkişaf etmiş ölkələrdə öz-özünü təmin edən və texnoloji cəhətdən müasirliyə, yeniliyə açıq 

olan davamlı təsərrüfata qarşı böyük bir ehtiyac var [6, s.6]. Buna görə də aqroparklar isteh-

sal, satış, yenilik, reklam və sağlamlıq baxımından əlverişli olacaq və bu ehtiyacları ödəyəcək 

quruluşlardır. 

 Yaranması 

Aqroparkların yaradılması ölkədə innovativ və yüksək texnologiyalar əsasında rəqabət 

qabiliyyətli aqrar və aqrar-sənaye istehsalının inkişafı üçün münbit şərait yaratmaq, bu sahə-

də sahibkarlığı dəstəkləmək, qeyri-neft sektorunun davamlı inkişafını təmin etmək və əhali-

nin istehsal sahəsində məşğulluğunu artırmaq məqsədi daşıyır. 

Aqroparklar eyni zamanda marketinqə malik, istehsal edilmiş məhsulların bazarı olacaq: 

Bu baxımdan aqroparkların yaradılmasına təhsil müəssisələrinin cəlb edilməsi vacibdir[1]. 
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Əhəmiyyətli məqamlardan biri də, aqroparkların innovativ məhsul istehsalını həyata keçirən 

qurum olması və burada ixtisaslı kadrlara ehtiyacın yaranmasıdır. Kadr olmadığı halda aqro-

parkların yaradılmasına da ehtiyac yoxdur. Ona görə ki, aqroparkların yaradılmasında məq-

səd elmi bilgini fermerlərə, kəndlilərə ötürməkdən, yeni texnologiyanı tətbiq edib onları ma-

arifləndirməkdən ibarətdir. Deməli, aqroparklar bir növ elmlə bağlı sahədir [8]. Hazırkı vəziy-

yətdə aqroparkların Gəncə və Lənkəran şəhərlərində yaradılması daha məqsədə uyğun hesab 

edilir. Çünki hazırda yalnız bu ərazilərdə aqroparkların yaradılması imkanları var. Gəncə və 

Lənkəran Dövlət Universitetlərində aqrar sahə üzrə kadrların hazırlanması da burada aqro-

parkların yaradılması üçün əsas səbəblərdən biridir [9]. 

Aqroparkların məqsədləri 

 Yüksək keyfiyyətdə müasir və sağlam məhsulların əldə edilməsi 

 Məhsullarda standartlaşma 

 Kənd təsərrüfatı məhsullarının nümayiş etdirilməsi 

 Fərqli fəaliyyətlər arasında təhsil və məlumat mübadiləsi 

 Kənd təsərrüaftı turizminə insanların cəlb edilməsi 

 İnsanlara təbii şəraitlərdə vaxt keçirmə imkanının verilməsi 

 Məhdud sahələri əlverişli şəkildə istifadə etmək 

 Təkrar çevrilmə (emal) ilə sərfəli enerji istifadəsi 

 Suyun təmizlənməsi və çənlərə yığılması ilə sərfəli su istifadəsi 

 Nəqliyyat xərclərinin ən aşağı səviyyəyə endirilməsi. 

Müasir texnologiyaların və informasiya–kommunikasiya texnologiyalarının kənd təsər-

rüfatına gətirilməsi və kənd təsərrüfatında istehsal münasibətlərinin modernləşdirilməsi üçün 

hazırda sahədə mövcud olan fərdiçilik tendensiyasının aradan qaldırılması, beləliklə də xırda 

ailə–kəndli təsərrüfatlarının təmərküzləşməsi yolları araşdırılmalı, habelə fermerlərin koope-

rasiya əlaqələrinin genişləndirilməsi, əmək bölgüsü, regionlar üzrə ixtisaslaşma prinsipləri-

nin yer almasına əsaslar yaradan və bu prosesləri stimullaşdıran normativ hüquqi baza yara-

dılmalıdır. Bunun üçün ərzağa dair qanunvericilik təkmilləşdirilərək Avropa İttifaqının qa-

nunvericiliyinə, standartlar isə beynəlxalq tələblərə uyğunlaşdırılmalı, ərzaq məhsullarının 

təhlükəsizliyinin və keyfiyyətinin idarə edilməsi, ərzağa dövlət nəzarəti qaydaları müasirləş-

dirilməlidir. Həmçinin fermerlərin məlumatlandırılması və təlimləndirilməsi sistemi yenidən 

qurulmalı, fermerlər üçün təlim kursları təşkil edilməli, informasiya, təlimat–təşviqat mate-

rialları hazırlanaraq yayılmalıdır. Bu yöndə kütləvi informasiya vasitələrinin olduqca böyük 

rolu var və bundan bəhrələnmək vacibdir. 

İlk dəfə olaraq respublika Prezidenti tərəfindən irəliyə sürülən aqropark konsepsiyası 

yeni bir yanaşmadır və cənab Prezidentin qeyd etdiyi kimi, bu sahədə layihə təklifləri hazır-

lanarkən ciddi tədqiqatlar aparılmalıdır. Bununla əlaqədar hər hansı bir xarici ölkədə qabaq-

cıl təcrübə varsa öyrənilməli, texniki–iqtisadi üstünlükləri əsaslandırılmaqla onların yaradıl-

ması haqqında yekun fikir söylənilməlidir. Belə böyük və ciddi, külli miqdarda vəsait tələb 

edən layihələrin reallaşdırılması üçün yaradılması nəzərdə tutulan hər bir aqropark üzrə hər-

tərəfli hesablamalar aparılmalı, onun iqtisadi və praktiki səmərəliliyi dəqiqləşdirilməlidir. 

Məlum məsələdir ki, aqroparkların yaradılması ancaq və ancaq özəl əsaslarla həyata keçiril-

məlidir. Cənab Prezidentin qeyd etdiyi kimi, burada dövlət ancaq müxtəlif vasitələr və yollar-

la özəl aqroparkların yaradılmasına dəstək verə və onları istiqamətləndirə bilər [7]. 
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Aqroparklar mürəkkəb istehsal vahidləridir. Ona görə də onların forması, həcmi və əha-

tə dairəsi hesablamalar əsasında elə seçilməlidir ki, yaradılacaq hər bir aqropark həm iqtisa-

di, həm də praktiki cəhətdən rəqabətqabiliyyətli olsun, davamlı olaraq inkişaf etsin və yüksək 

səmərəliliyi ilə seçilsin. Ancaq belə olduğu halda respublika Prezidentinin bu məsələ ilə əla-

qədar qarşıya qoyduğu tapşırıqların uğurla icra olunduğuna və aqroparkların ölkənin ərzaq 

təhlükəsizliyinin təmin edilməsində mühüm rol oynayacağına əmin olmaq olar. 

Aqrar parkların yaradılması ilə qeyri-neft sənayesinin inkişafı baxımından xüsusi əhə-

miyyət kəsb edən sahələrdən biri kimi kənd təsərrüfatı məhsullarının emalına xüsusi diqqət 

yetiriləcək, mövcud aqroemal müəssisələrinin müasir texnologiyaların tətbiqi nəticəsində is-

tehsal güclərinin artırılması və yeni müəssisələrin yaradılması istiqamətində kompleks təd-

birlər həyata keçiriləcək. Yeni strategiyaya uyğun olaraq, elm və istehsal arasındakı əlaqələr 

gücləndiriləcək, tətbiqi elmi araşdırmaların bazarın tələbatına müvafiq olaraq aparılması 

üçün zəruri mexanizmlər yaradılacaq. 

 Hədəfləri 

Aqroparklar kənd təsərrüfatının, emal və aqrar sənayenin tamamilə yenidən qurulmasını 

əhatə edir. Aqrar sektorun sahibkarlıq potensialının inkişaf etdirilməsi və yeni fəaliyyət növ-

lərinin və məhsullarının inkişafına əlverişli mühitin formalaşdırılması ilə yanaşı, qabaqcıl tex-

nologiyaların tətbiqi və mənimsənilməsi istiqamətində tədbirlərin gücləndirilməsi, elmtutum-

lu məhsulların və texnologiyaların işlənilməsi və tətbiqi üçün texnoparkların və innovasiya 

zonalarının yaradılması da nəzərdə tutulur [3]. 

Aqroparkların əsas hədəflərindən biri ərzaq təhlükəsizliyi ilə bağlı daha güclü mexanizm-

lərin tətbiqinın həyata keçirilməsidir. Respublikamızda ərzaq təhlükəsizliyi sahəsində bey-

nəlxalq standartların qəbul edilməsi və yeni milli standartların inkişaf etdirilməsi nəzərdə 

tutulur. Bunun üçün dövlət proqramına daxil olan meyarlara uyğun tədbirlər görüləcək, özəl 

qurumların təşəbbüsü ilə ərzaq təminatının gücləndirilməsinə dair mikrolayihələr həyata ke-

çiriləcək. Məqsəd Azərbaycanda aqrar sektorda fəaliyyət göstərən və xüsusilə də aqrar biz-

nesdə rəqabətin artırılmasına, ərzaq məhsullarının keyfiyyət və təhlükəsizlik standartlarına 

cavab verməsinə şərait yaratmaq, yeni məhsulların istehsalını və bazar əlaqələrini inkişaf et-

dirmək, mülkiyyətçilərin maliyyə xidmətlərinə çıxışını artırmaqdır. 

 Üstünlükləri 

Müasir dövrdə aqroparklar bir sıra səbəblərə görə digər təsərrüfatçılq formalarına nəzə-

rən üstünlüklərə malikdir: 

- aqroparklarda istehsal–emal–logistika–marketinq qapalı zənciri yaranır və qurumun hər 

bir komponenti özünüidarə və özünəcavabdehlik prinsipi əsasında çalışır ki, nəticədə or-

taq problemlər və ümumi maraqlar ətrafında birləşməklə müəssisənin rəqabətə davam-

lılıq qabiliyyəti təmin olunur; 

- müasir texnika və texnologiyaların,informasiya–kommunikasiya texnologiyalarının tət-

biqi üçün şərait yaranır, texnikalardan istifadə əmsalı yüksək olur, ortaq xərclər mini-

muma endirilir; 

- nəqliyyat xərcləri və enerji sərfi azalır; 

- kənd ərazilərinin inkişafına, kənd yerlərində informasiya–kommunikasiya texnologiya-

larının genişlənməsinə şərait yaranır; 
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- ətraf mühitin qorunması, su və torpaq resurslarından səmərəli istifadə və onların müha-

fizəsi təmin edilir; 

- peşəkar kadrlara tələbat yaratmaqla kənd təəsrrüfatı və ərzaq sənayesi üzrə kadr hazır-

lığı stimullaşdırılır; 

- heyvanların bəslənmə şəraitini mexanikləşdirməklə və saxlanma yerlərini genişləndirərək 

onların sərbəst hərəkət imkanlarını artırmaqla intensiv heyvandarlıq praktikasına əməl 

edilir; 

- ehtimal olunan hər hansı bir xəstəliyin yayılması məhdudlaşdırılır; 

- istehsalçılarla istehlakçılar arasında olan boşluq üzərindən “körpü” salınır; 

- iqtisadi və sosial fayda yuksək olur və beləliklə də urbanizasiyanın azaldılmasına dəstək 

verilir. 

Göründüyü kimi, aqroparklar ərzaq təhlükəsizliyi və kənd yerlərinin inkişaf etdirilməsi 

ilə əlaqədar müasir zamanda qarşıda duran bir sıra problemlərin həlli üçün modern təsərrü-

fatçılıq mexanizmidir və əbəs deyildir ki, cənab Prezident belə qurumların yaradılması isti-

qamətində tapşırıqlar vermişdir. 

 Aqroparkların faydaları 

Aqroparklar kənd təsərrüfatı islahatı və inkişaf sahəsində çoxlu fürsətlər verir. Eyni bir 

məkanda müxtəlif funksiyaların bir yerdə birləşməsi aqroparkların ən mühüm xüsusiyyətidir. 

Təcrübədə isə bu birləşmələr kənd təsərrüfatına aid olan və olmayan fəaliyyətlərin fərqli kom-

binasiyalarını yaradır. Burada 8 növü fərqləndirmək olar: 

2.  İnnovativ kənd təsərrüfatı fəaliyyətləri və yüksək məhsul keyfiyyəti 

Aqro sahədə elmi tədqiqatlarla məşğul olan müəssisələrdə innovativ kənd təsərrüaftı 

fəaliyyəti ilə bağlı tədqiqatlar aparılır. Bu tədqiqatlar istər mənbələrin əlverişli istifadə edil-

məsi, istər marketinq, istərsə dəkeyfiyyətli istehsal haqqında ola bilər. Nəticədə su, enerji və 

maddə istifadəsini ən aza endirəcək metod və üsullar inkişaf etdirilir. Bütövlükdə isə parkda 

məhsul və təhlükəsizlik nəzarəti aparılacağı üçün məhsulun keyfiyyəti yüksək olacaq. Parkın 

bütün məhsulları tək bir marka altında satışa buraxılacaq [2]. Tətbiqetmə və nümayiş mərkə-

zində məhsulların necə əldə edildiyinin göstərilməsi ilə bu məhsulların yüksək keyfiyyət şəkli 

də güclənəcək. Məhsulun keyfiyyət nəzarəti və təhlükəsizlik sertifikatı həm idxal edilən, həm 

də ixrac edilən məhsullar üçün istifadə olunur. 

 Xaricə çıxış (inteqrasiya) 

Beynəlxalq kənd təsərrüaftı aqroparklarının verdiyi imkanlar ilə qida sektorundakı iş 

adamlarını özünə cəlb edə bilir. İş adamları, ixtisaslaşmış xidmət təminatçılar, reklamçılar, 

vəkillər, mühasiblər ilə birgə münasibətlər ticarəti hərəkətli etməklə parkı istehsalçılar tərəfin-

dən dünyaya açılan bir qapı halına gətirir. Aqroparklarda markalaşdırma və aktiv marketinq 

təşkil olunacağı üçün məhsulların ixracatı daha asanlaşır. 

 Geri çevrilmə (dönmə) 

Bir çox kənd təsərrüfatı fəaliyyətləri bir araya gələrək yeni bir dövrə: yeni bir ekosistem 

yaradıla bilər. Bu fərqli fəaliyyətlərin tullantıları və məhsulları təkrar emalla, geri çevrilmə ilə 

istifadə oluna bilər. Bu həm sahəyə, həm enerjiyə qənaət etmək, həm də ətraf mühitə veriləcək 

zərəri azaltmaq deməkdir. Bu geri çevrilmə həm kiçik, həm də böyük ölçülü aqroparklarda 
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istifadə oluna bilər. Böyük ölçülü aqroparklarda daha yetərli miqdarda investisiya qayıdışı 

mövcuddur. Həmçinin, böyük ölçülü parklardakı kənd təsərrüfatı fəaliyyəti sənaye fəaliyyət-

ləri ilə eyni məkanda mövcud ola bilər və bəzi əlaqələrin daha tez qurulmasını təmin edə bi-

lər (istilik, enerji və s.). 

 Nəqliyyat ehtiyaclarının azaldılması 

Məkanda bir yerdə yerləşmənin verdiyi digər bir üstünlük isə nəqliyyat xərclərinin az 

olmasıdır. Bir neçə min km-ə qədər uzanan ağır daşımaların 40%-i məhsulların istehsal, emal, 

paketlənmə və paylanması üçün istifadə oluna bilər. Aqroparklar lazımsız nəqliyyat xərcləri-

ni mühüm bir miqdarda azaldır. Xüsusilə, əgər park sahəsi yaxşı seçilmiş olarsa, limana, əsas 

magistral xətlərinə və ya dəmiryol xəttinə yaxın olması əhəmiyyətli dərəcədə xam maddələrin 

və məhsulların çatdırılmasını asanlaşdırır. 

 Çöllərin qorunması 

Bir çox kənd təsərrüfatı fəaliyyətləri hər nə qədər sənayeləşmiş olsa belə, bu sahələrin 

çoxu çöllük ərazilərdə yerləşir. Bu cür çöllük ərazilər təsərrüfatın sənayeləşdiyi ərazilərə çev-

rilən zaman təbiət, istirahət arxa planda qalır. Aqroparklar isə ətraf mühitə qarşı daha həssas 

olduğu üçün əlverişliliyin yüksək olduğu şəhər sahələrində qurula bilər. Çöllük ərazilər isə 

yenə də təbiət, istirahət kimi başqa fəaliyyətlər üçün istifadə oluna bilər. 

 Heyvanlar üçün yaşam şəraitinin təşkil edilməsi 

Yaxşı təşkil olunmuş bir aqropark heyvanlar üçün bir çox fermalardan daha çox hərəkət 

sərbəstliyi, daha çox gün işığı və daha yaxşı təbii şərtlər təmin edir. Heyvanların bir yerdən 

başqa yerə köçürülməsi onlar üçün çox təhlükəlidir. Aqroparklar vasitəsi ilə daha qapalı və 

öz-özünə yetərli bir sistem təşkil olunur. Heyvanlar burada doğulur, böyüyür və onlardan 

məhsul alınır. 

 Yoluxucu xəstəliklərin qarşısının alınması 

Son zamanlar heyvanlarda yoluxucu xəstəliklər geniş yayılmış, nəticələri isə ağır olmuş-

du. Bunun əsas səbəbi isə bir çox fermaların bir-biri ilə əlaqəli olması idi. Aqroparklar isə qa-

palı sistem olduğundan bura heç bir yad heyvan girə bilmir. Beləliklə, mikrobun yayılma eh-

timalı əhəmiyyətli dərəcədə azalır. Parkın içərisində isə heyvanlar cinslərinə görə ayrı saxla-

nılır. Nəticədə xəstəlik olsa belə izolyasiya edilməsi və yaxşılaşdırılması daha asan və tez olur. 

 İstehsalçı və istehlakçı arasında körpü (əlaqə) olması 

Hal-hazırda mövcud təsərrüfat fəaliyyətləri istehlakçıdan kənarda həyata keçirilir. Buna 

görə istehlakçı bu prosesdən xəbərdar olmur. Aqroparklar istehsalçı ilə istehlakçı arasındakı 

bu əlaqəsizliyi aradan qaldıra bilər. İstehlakçı məhsulun necə istehsal edildiyini və haradan 

alındığını daha dəqiq bilir. Beləliklə, aqroparklarda sadəcə burada istehsal olunan məhsulla-

ra yadda qalan marka verilir. Xüsusilə, uşaqlar və yaşlılar üçün istehsal edilən xüsusi məh-

sullar daha çox nəzarət olunan aqroparklarda istehsal oluna bilər. Daha yaxşı bir dizayn ilə 

aqroparklar həm xüsusiləşmiş hissələri olan, həm də diqqət çəkici bir şəkildə qurula bilər. 

 Aqroparkların əsas Planlaşdırma Strategiyasi 

Əsas planlaşdırma strategiyası fərqli fəaliyyətlərin ən yaxşı şəkildə bir yerdə birləşməsini 

təmin edir. Bununla yanaşı, aqroparklar çox böyük ölçülü parklar olaraq, ya da sadəcə təsər-

rüfat üçün istifadə olunan parklar şəklində mövcud ola bilər.  
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Aqroparkların qurulmasında 2 əsas fərqli istiqamət (yanaşma) istifadə oluna bilər. Birinci 

yanaşmada ən mühüm cəhət texnoloji cəhətdən tərəfdaşların tullantı və məhsulları ən yaxşı 

şəkildə dövriyyəli olaraq istifadə edə bilmələrini təmin etməkdir. İkinci yanaşmada regional 

vəziyyətlər və inkişaf strategiyası quruluşda vacib faktor hesab olunur. Mühüm olan isə bu 2 

yanaşma arasında balansı qurmaq və əlverişli bir quruluş yaratmaqdır. Yəni bir tərəfdən fəa-

liyyətlərarası ən yaxşı kombinasiyaları təmin edərkən, digər tərəfdən mövcud infrastruktur-

ları ən yaxşı şəkildə yerləşdirmək də vacibdir. Eyni zamanda iştirakçıların da fikirləri nəzərə 

alınmalıdır [5]. 

Aqroparklarda görünən və görünməyən quruluşlar mövcuddur. Görünməyən quruluşlar 

funksiyaların birləşməsidir. Bir fəaliyyətin digər fəaliyyətə mane olmadan qurulmasıdır. Gö-

rünən quruluşlar isə parkların özüdür. Bu quruluşların əsas məqsədi mənfəətli şəkildə birləş-

mək, yəni iqtisadi, sosial və ekoloji cəhətdən mənfəətli fəaliyyətlər qurmaqdır.  

 Maraqli tərəfdaşların rolları 

Sənayedən ticarətə, dövlət qurumlarından sosial təşkilatlara kimi fərqli dünya görüşünə 

malik tərəfdaşların bir yerdə çalışması və parkın yaradılmasında aktiv rol oynamaları vacib-

dir. Hər bir tərəfdaşın bu inkişafda ayrı bir rolu var. 

 İctimai (dövlət) qurumlar 

İctimai qurumlar aqroparkların inkişafında çox mühüm bir faktordur. Xüsusilə, sosial xü-

susiyyətlərə sahib qərarlara nəzarət etməkdə və yerli qərar və qanunlar ilə bağlı əsas amildir. 

Aqroparklara dəstək olmaq və uyğun şəraitin yaradılması üçün ictimai qurumların aşağıdakı 

vəzifələri yerinə yetirməsi vacibdir: 

1. İlk növbədə kənd təsərrüfatı sektoru əsas tutularaq qaydalar, əsas amillər və qərarlarla 

bağlı sosial müzakirələr aparmaq lazımdır. Bu müzakirələrə istehsala birbaşa qoşulan tə-

rəfdaşlarla bərabər xalqın və sosial təşkilatların da qoşulması vacibdir. 

2. İctimaiyyətin fərqli qurumlarının uyğun kənd təsərrüfatı istehsal parkını yaratması üçün 

ortaq bir baxış nöqtəsi tapılmasını təşkil etmək lazımdır. 

3. Bu ortaq görüş açıq bir şəkildə yerli siyasətdə və qanunlarda da əks etdirilməlidir. 

4. Aqroparkların elmi institutlar vasitəsilə inkişaf etdirilməsinə təkan vermək, aqroparklara 

əsas dəstək olan qurumları müəyyən etmək və bura yeni şirkət qruplarının qoşulmasını 

təmin etmək lazımdır. 

 Təşəbbüskarlar (Özəl sektor) 

Kənd təsərrüfatı istehsal parkları investorların ortaq şəkildə birliyidir. Bu şirkətlərdən 

biri daha önə çıxır və əsas əmrləri verir. Parkı qura bilmək üçün əsas məqamlardan biri inve-

storların təkanverici və aktiv olmasıdır. Bu təşəbbüskarlar həm ticarət, həm də sənaye xarak-

terli ola bilər. 

1. Parkın şirkətləri öz potensiallarını tədqiqat (kəşf) məqsədli istifadə edə bilmək üçün çalış-

malara qabaqcıl və ya təşəbbüskar kimi qoşulmalı və burada öz potensial ortaqlarını tap-

malıdırlar. 

2. Digər şirkətlər ilə geri çevrilmə və ortaq mexanizmlər üçün öz aralarında şəbəkələr qu-

rmalıdırlar. 
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 Elmi institutlar 

Aqroparkların əsas xüsusiyyəti texnoloji, idarəedici və təşkilati məsələlərə dair yenilik-

lərə təkan verməkdir. Elmi institutlar bu müasir anlayışlar üçün mühüm bir tutuma malikdir. 

Burada əsas çətinlik texnoloji, yerli idarəedici məsələlərə dair fikirləri, məlumatları bir yerə 

toplamağı bacarmaqdır. Bunun elmi institutlar və tərəfdşlarla birlikdə təmin edilməsi parkın 

bazarda daha çox tələb görməsini təmin edəcəkdir. Bu halda institutlar aşağıdakıları etməli-

dirlər: 

1. Ticarət və sənaye sahəsində güclü ortaqlar tapmaq və onların digər tərəfdaşlarla ortaq 

Tədqiqat - İnkişaf etdirmə layihələri çərçivəsində işləməsini təmin etmək. 

2. Tədqiqatçılar və tərəfdaşlar arasında ortaqlıq qurulmasını təmin etmək. 

 Sosial təşkilatlar 

Ətraf mühiti qoruyanlar, qeyri-hökumət təşkilatları, istehlakçılar və heyvan hüquqlarını 

qoruyanlar aqroparklar üçün xüsusi qurucu faktorlardır. Müxtəlif dünyagörüşlərini təmsil 

etdikləri üçün parkın sosial tənqidlərə qarşı dura bilməsinə dəstək olur. Ən mühüm rolları 

isə cəmiyyəti məlumatlandırmaqdır. Nəticə olaraq onlar parkın sosial inkişafında aktiv rol 

oynayırlar. 

 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilə Ətraf Mühit (Ekologiya) və Meşə Nazirliyi 

Sistemin qarışıqlığı və sosial müzakirələrin olması nəzərə alınaraq hökumətin təşviq edici 

rol oynaması vacibdir. Dövlətin aqroparklarla bağlı sosial müzakirələri davam etdirməsi ilə 

eyni zamanda təcrübə edərək öyrənmə, texniki-iqtisadi əsaslandırma işləri, rəhbər və məlu-

mat paylanması mövzularında da fürsətlər yaratması vacibdir. Bu sahədəki sistem yenilikləri 

təsərrüfat istehsal sistemi üçün imkanları təmin etməlidir. Buna isə Kənd Təsərrüfatı Nazirli-

yi ilə Ətraf Mühit və Meşə Nazirliyinin başçılıq etməsi məsləhət görülür. Bununla bağlı aşa-

ğıdakı işlər görülməlidir: 

1. Aqroparklarla bağlı qanunlara uyğun qərar və seçim etmək üçün aparılan sosial müzaki-

rələrə başçılıq etmək. Bu isə qərarların xeyir və zərərlərini sağlamlıq, təbiət, bioloji müx-

təliflik, məşğulluq baxımından araşdırılmasını, bu qərarların verə biləcəyi risklərin dü-

şünülməsini vacib edir. 

2. Digər nazirliklər ilə aqroparklar yenilənmə layihəsini ticarət və sənaye qurumları, elmi 

institutlar, sosial təşkilatlar ilə həyata keçirmək üçün ortaq çalışmalar aparılmalıdır. Proq-

rama eyni zamanda parkın uğur və uğursuzluqlarını təyin edəcək analizlər də daxildir. 

Bu analiz tərəfdaşların bir yerə toplanması və görüş təşkil edilməsi ilə aparılmalıdır. 

Bu işlərin həyata keçirilməsi üçün vasitəçi təşkilatların köməyindən istifadə oluna bilər. 

Bu ikili gedişat (müzakirə və yenilik) siyasətçilərin və dövlətin kənd təsərrüfatı sektoru ilə 

bağlı qərar vermələrinə hec bir təsir etmir. 

Nəticə 

Aqropark kiçik fərdi istehsalçı səviyyəsindən geniş miqyaslı aqrar sənaye istehsalına ke-

çidin və xarici bazarlara sabit və etibarlı çıxışın təmin edilməsinə şərait yaradacaq, innovativ 

texnologiyaların, həmçinin vahid standartların tətbiqi və son məhsulda davamlı keyfiyyətin 

əldə edilməsini şərtləndirəcək.  
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Bu yeni xidmət müəssisəsi regionda fermerlərin sahibkarlıq fəaliyyətini gücləndirməklə 

onlara məsləhət, texniki, aqroservis və logistika xidmətlərinin göstərilməsinə, toxum, şitil, ting, 

dərman və gübrə ilə təmin olunmasına şərait yaradacaq. Aqroparkın təlim-tədris mərkəzi tə-

rəfindən fermerlərə torpağın tərkibinə uyğun istifadə olunması və düzgün aqrotexniki qulluq 

göstərilməsi üzrə treninqlər keçiriləcək. Aqroparkda müasir texnologiyaların tətbiqi ilə isteh-

sal, emal, logistika-məhsulları saxlama, çeşidləmə, qablaşdırma, markalama, daşınma, daxili 

və xarici bazarlarda satış, yaşıl marketlər və fermer mağazaları üzrə fəaliyyətlərin vahid əra-

zidə cəmləşməsi rəqabətqabiliyyətli kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının istehsalına şərait 

yaradacaq. 
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XÜLASƏ 

Tədqiqtda Azərbaycan Respublikasnın kiçik,orta və böyük ölcülü müəssisələrində istehsalat, tədarük, nəqliy-

yat logistik risklrəinin aşkarlanması, qiymətləndirilməsi, minimallaşdırılması və monitoringi vəziyyəti tədqiq 

edilmişdir. Tədqiqat nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, kicik və orta ölcülü müəssisələrdə logistik risklərin 

idarə olunması ilə bağlı hər hansaı elmi yanaşma ilə müşayət olunan iş aparılmır və risklərin idarə olunması 

müasir dövrün tələblərinə cavab vemir. Böyük müəssisələdə logistik risklərin idarə olunması işi bir qədər məqbul 

saymaq olar. Belə ki, bu müəssisələrdə bilavasitə risklərin idarə olunma strukturu var, risklərin qiymətləndiril-

məsi təlimatı, risk pasportunun tərtib olunma qaydası, risklərin monitoring şablonu, reallaşmış risklərin şablonu 

və s. mövcuddur. Lakin bu fəaliyyət tətbiqilikdən uzaqdır və daha cox formal şəkil daşıyır. Bu məqsədlə istehsa-

latda tətbiqi praktiki olan metod kim “Logistik rislərklərin idarə olunması xəritəsi “ ndən istifadə olunması təklif 

edilmişdir.  

Açar sözlər: Logistikrisk, risklərin idarə olunması, risk xəritəsi. 

КАРТА УПРАВЛЕНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИМИ РИСКАМИ 

РЕЗЮМЕ 

Висследовании изучалось состояние идентификации, оценки, минимизации и мониторинга производс-

твенных, закупочных, транспортных логистических рисков на малых, средних и крупных предприятиях 

Азербайджанской Республики. Исследование показало, что малые и средние предприятиях управление 

рисками не соответствует современным требованиям. Управление логистическими рисками на крупных 

предприятиях можно считать более приемлемым. Этих учреждениях имеетсаструктурыпо управления 

рисками, руководящие документы по оценки рисков, порядок подготовки паспорта риска, шаблон мони-

торинга рисков и т.д. Однако эта деятельность далека от практичности и более формальна. Для этой цели 

было предложено использовать «карту управления логистическими рисками», которая практична на про-

изводстве. 

Kлючевые слова: Логистические риски, управления риском, карта рисков.  

CARD OF LOGISTICS RISK MANAGEMENT 

ABSTRACT 

The study examined the state of identification, assessment, minimization and monitoring of production, 

procurement, transport logistics risks in small, medium and large enterprises of the Republic of Azerbaijan. The 

study showed that small and medium-sized enterprises risk management does not meet modern requirements. 

The management of logistics risks in large enterprises can be considered more acceptable. These institutions have 

a risk management structure, guidance documents on risk assessment, the procedure for preparing a risk 

passport, a template for monitoring risks, etc. However, this activity is far from practical and more formal. For 

this purpose, it was suggested to use the "logistics risk management card", which is practical in production. 

Keywords: Logistic risks, risk management, risk identification, maps of risk . 

 

Giriş 

Logistik proseslərdə risklərin idarə olunması logistik axınların layihələndirilməsi və mü-

vəfəqiyyətlə həyata keçirilməsi üçün mühüm şərtdir.  

Logistik axın xammalın və ya bilavasitə xammaldan hazırlanmış məhsulun istehsalçıdan 

istehlakçıyadək catdırılması – material axını, eyni zamanda material axınınn həyata keciril-
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məsini təmin edən informasiya və maliyyə axınlarının konsolidasiyasıdır. Bu səbəbdən logis-

tik sistemlərdə risklərin idarə olunması öz xüsusiyyətləri ilə fərqlidir.  

Müəssisələrin fəaliyyətinin idarə olunmasının prioritet istiqaməti logistik risklərin mini-

mallaşdırılması və itkilərin azaldılmasıdır. Müasir dövrdə İqtisadi fəaliyyətin aparılmasına 

təsir edən və tez-tez dəyişən sisitem xarici və sistem daxili risklərim minimallaşdırılması üçün, 

risklər aşkarlanmalı, qiymətləndirilməli və riskin minimallaşdıma yolları müəyyən olunma-

lıdır. Logistik risklər sahəsində nəzəri işlərlə tanışlıq zaman aydın olur ki, Azərbaycanda logis-

tik risklərin idarə olunması üzrə yetərincə nəzəri işlər həyata keçirilmişdir. Lakin bu nəzəri 

işlərin Respublikamızın logistik xidmət göstərən müəssisələrində istehsalat prosesinə tətbiqi 

və hansı üsullarla risklərin aşkarlanması, qiymətləndirilməsi və minimalaşdırılmasının həyata 

keşirilməsi və bu sahədə problemlərin vəziyyəti böyük maraq doğurur.  

Eksperemental və müşahidə üsuluiləRespublikamızda fəaliyyət göstərən müəssisələrdə, 

o cümlədən logistika xidmətləri göstərən şirkətlərədə logistik risklərin idarə olunması ilə bağlı 

hazırkı vəziyyətin tədqiqatı aparılmışdır. Tədqiqat Azfintrans, AzReLogistik, Peqas və Şahmar 

MMCkimi nəqliyyat logistik funksiyaların həyayt keçirən kicik və orta ölcülü müəssisələrdə 

və digər böyük müəssisələrdə aparılmışdır. 

Aparılan tədqiqat zamanı müəyyən olunmuşdur ki, kicik və orta ölcülü beynəlxalq yük 

daşımalar həyata kecirən və müxtəlif kateqoriyalı risklərlə qarşılaşan logistik xidmət göstərən 

müəssisələrdə ümumiyyətlə logistik risklərin idarə olunması ilə bağlı hər hansaı elmi yanaşma 

ilə müşayət olunan iş aparılmır və risklərin idarə olunması müasir dövrün tələblərinə cavab 

vemir. Belə ki, risklər kor-təbii olaraq qiymətləndirilir və minimallaşdırılması üçün ən yaxşı 

halda qeyri mütəmadi olaraq KASKO sığortasından istifadə edilir və nadir hallarda yükün 

sığortalanmsı həyata keçirilir. Böyük müəssisələdə logistik risklərin idarə olunması işi bir qə-

dər məqbul saymaq olar. Belə ki, bu müəssisəlrəd bilavasitə risklərin idarə olunma strukturu 

var, risklərin qiymətləndirilməsi təlimatı, risk pasportunun tərtib olunma qaydası, risklərin 

monitoring şablonu, reallaşmış risklərin şablonu və s. mövcuddur. Lakin bu fəaliyyət tətbiqi-

likdən uzaqdır və daha cox formal şəkil daşıyır.  

Logistik risklərin idarə olunmasında rastlaşdığımız problemlərin səbəblərin müəyyən 

edilməsi üçün Delfi metodundan istifadə edərək tədqiqat aparılmışdır. 

Tədqiqat nəticəsində logistik şirkətlərdə risklərin idarə olunmasında problemlərin aşağı-

dakı səbələrdən yaranması məlum olmuşdur; 

1.  Logistik risklərin aşkarlanması, qiymətləndirilməsi və minimallaşdırılması ilə bağlı isteh-

salatda tətbiq olunan prosedurun olmaması. 

2.   Risklərin minimallaşdırilmasının siğortadan başqa digər üsulları ilə tanış olmamaq. 

3.  Müəssisə rəhbərliyinin risklərin idarə olunmasının praktiki əhəmiyyətinin olmasina inan-

maması və ya fəaliyyətə cüzi təsir etmə düşüncəsi.  

Yuxarıda göstərilən problemin həlli yollu kimi logistik risklərin idarə olunması üçün prak-

tiki və sadə metodların hazırlanması ola bilər. Belə ki, risklərin idarə olunmasının istehsalatda 

tətbiqinin geniş yayilması üçün ilkin mərhələdə Respublika müəssisələrimizdə logistik risk-

lərin idarə olunması üçün tətbiq olunan metod minimal olaraq aşağıdakı tələblərə cavab ver-

məlidir: 

1.  Minimal maliyyə vasitələri tələb etməlidir (kiçik, orta müəssisələr üçün) 

2.  Metod istifadə cəhətədən cox sadə və alqoritmli tətbiq üsullu olmalıdır (Kənardan logist-

lərin dəvət olunmaması üçün) 
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3.  1. Riskin idarəedilməsinə cəkilən xərclərin özünü doğrultmasının əyani isbatının təqdim 

olunması ( Rəhbərliyin riskin idarə olnması ilə bağlı adekvat qərar verməsi üçün) 

Bizim tərəfimizdən yuxarıda göstərilən tələblərə cavab verən sinergetik logistik sistemlər 

üçün və ayrı-ayrılıqda müxtəlif logistik sistem iştirakçıları (bəndlərində və funksiyalarında) 

üzrə logistik sistemlərin idarə olunması metodu hazırlanmışdır. 

Logistik risklərin idarə olunması (LRİO) metodu 

Bildiyimiz kimi logistik risklərin idarə edilməsi əsasən riskdən çəkinmə, riskin tənzimlən-

məsi və qarşısının alınması, riskin qəbul edilməsi, riskin ötürülməsi kimi strategiyalar üzrə 

həyata keçirilir. Lakin sinergetik yanaşmalı logistik sistemdəmaterial, maliyyə və informasi-

ya axınları zamanı idarəetmə strategiyasının müxtərifliyi, logistik əməliyyatların sayının cox-

luğu, qiymətləndirmə metodlarının fərqliliyi mövcud metodların tətbiqini çətinləşdirir. Bunun 

üçün biz istehsalt yönümlü metod kimi risklərin idarə olunması xəritəsindən istifadə edilmə-

sin təklif edirik (Cədvəl.1). 

Cədvəl 1. Azərbaycan məhsulunun ixracı zamanı logistik risklərin idarə edilməsi xəritəsi. 

 

Təklif etdiyimiz metodda logistik risklərin idarə olunması (LRİO) xəritəsinin tərtibi hər 

hansı logistik proses həyata keçirilməzdən qabaq tərtib olunmalı və prioritet risklərin mini-

mallaşdırılması qərarının verilməsi üçün rəhbərliyə təqdim edilməlidir. LRİO Xəritəsinin tər-

tibi zamanı ilkin olaraq aşağıdakı məlumatların olması vacibdir: 

 Material, informasiya, maliyyə axının izomorf modeli 

 Əsas logistik məlumatlar (məhsul,miqdarı,keyfiyyəti,məkan, zaman,xərclər 

 Satış paylama kanalının səviyyəsi 

 Satış strategiyası (pull, push) 

 Nəqliyyat növü  

LRİO Xəritəsinin tərtibiaşağıdakı əsasmərhələlərləhəyata keşirilir 
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Sək.1. logistik risklərin idarə olunmasımərhələləri. 

 

İlkin mərhələdə logistik sistemin riyazi modelindən istifadə edərək aşaəıdakı məlumat-

lar xəritədə öz əksini tapır: 

o Logistik paylama kanalı (1PL- 4PL) 

o İstehsal və satış strategiyası (pull, push) 

o Logistik axınlar (material,maliyyə,informassiya) 

o Logistik əməliyyatlar 

o Logistik sistem üzüvləri 

II– Mərhələdə risklər aşkar edilməlidir. Risklərin aşkar edilməsi risklər ürə logist və me-

nedjer tərfindən aşağıdakı üsullarla aparılır: 

1.  Beyin hücumu.  

2.  Mütəxəssislərlə müsahibələr. 

3.  Nominal qrup metodikası (nominal group technique).  

4.  Delfi metodikası (delphi technique).  

Bu zaman aşağıdakılar müəyyən olunur: 

o Risk obyektinin keyfiyyət və kəmiyyəti (insan, texnika, maliyyə) 

o Riskin daxili və ya xarici olması 

o Riskin adı, növü 

III – Mərhələdə risklərin qiymətləndirilməsi həyata kecirilir. Belə ki, aşkar edilmiş daxili 

risklərin qiymətləndirilməsi müəssisənin təyinatına görəlogistik finksiyanı həyata kecirən struk-

tur vahidləri tərəfindən , xarici risklər isə logist tərəfindən statistik, analoq, analitik, ehtimal, 

sorğu və s metodları həyata keçirilir.  

Bu zanman aşağıdakı məlumatlar öz əksini tapmalıdır. 

o Riskin qiyməti 

o Riskin şiddəti 

o Riskin tezliyi 

Cədvəl 2. Risklərin idarə edilməsinin üsulları. 

LRİO -strategiyaları Risklərin idarə edilməsinin nümunəvi üsulları 

1 2 

Riskdən çəkinmə - logistik əməliyyatdanimtina, 

- avadanlıqların daha təhlükəsiz avadanlıqlarla əvəz edilməsi, 

- biznes aparıldığı ölkənin dəyişdirilməsi, 

Risklərin 

tənzimlənməsi  

- inzibati təsir, risklərin monitorinqi və daxili nəzarət, 

- risk ehtimalının və/və ya nəticələrinin azaldılmasına yönəldilən tədbirlərin işlənib 



Logistik risklərin idarə olunması xəritəsi 

53 

və qarşısının 

alınması 

hazırlanması və reallaşdırılması; 

- risklərin realizasiya edilməsi nəticələrinin minimuma  

endirilməsi planlarının hazırlanması: 

 - qəzaların aradan qaldırılması planları, 

- risk göstəricilərinin limitlərinin və yol verilən qiymətlərinin təyin edilməsi; 

- risk-yönlü daxili audit; 

- risk-yönlü təmirlərin planlaşdırılması; 

-struktur vahidlərin yüksək riskli layihələrin aparılması üçün riskin lokallaşdırılması. 

 - maddi-maliyyə ehtiyatların yaradılması, 

Riskin qəbul 

edilməsi 

- risk səviyyəsinin monitorinqi və daxili nəzarəti; 

Riskin köçürməsi/ 

ötürülməsi 

- risklərin idarə edilməsi zamanı struktur vahidləri  

arasında qarşılıqlı əlaqələr qaydasının sənədləşdirilməsi; 

- struktur vahidlərin rəhbərlərinin  

(risk sahiblərinin) məsuliyyətinin müəyyənləşdirilməsi; 

- maliyyə alətləri; 

 sığortalanma; 

 hedcinq; 

 müqavilələrdə xüsusi şərtlər. 

İV – Mərhələdə logistik risklərin idarə olunması həyata kecirilir.  

Burada risklərin qiymətinə görə prioritetliyi müəyyən olunur. İstehsalatda tədqiqatlar 

zamanı risklərin prioritetliyinin müəyyənləşdirilməsi üçün ABS analizinin məqəsəd uyğun 

olması müəyyən olunmuişdur. Daha sonra LRİO i üçün riskdən çəkinmə,qəbul edilmə, limit-

ləmə və ötürülmə strategiyalarından və üsullarından (Cədvəl 2) biri secilir.V- Mərhələdə LRİO – 

nun monitoringi aparılır. Burada konkret risklərə cavabdeh şəxs, logist tərəfindən ikincili 

monitoring aparılan əməliyyatlar, risklərin minimallaşdırma tədbirindən sonra riskin qiyməti 

və LRİO fəaliyyətinin nəticə effektivliyi səmərəliliyi göstərilir. 

Nəticə 

Beləliklə son nəticədə istehsalatda tətbiqi praktiki əhəmiyyət kəsb edən və eyni zamanda 

böyük maliyyə vəsaiti tələb etməyən, istifadəsi və hazırlanması sadə olan eyni zamanda 

LRİO - nın efektivliyini əyani şəkildə göstərən logistik risklərin idarə olunması xəritəsi hazır-

lanmışdır. Bu metodla risklərin qiymətləndiriləsi “SHAHMAR FİRM” LLC –də istehsalatda 

tətbiqi müsbət nəticə vermişdir. 
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ÖZET 

Yirminciyüzyılın başlarında temeli atılan organik tarım, ikinci dünya savaşından sonra çevre, bitki, hayvan 

ve insan sağlığında meydana gelen sorunlar nedeni ile gelişim sürecine girmiştir. Özellikle gelişmiş piyasalarda 

organik ürünlere artan talep bu alanın gelişimini hızlandırmış olup son 20 yılda önemli bir ivme kazandırmıştır. 

1990’lı yıllarda iki kutuplu dünyadan tek kutuplu dünyaya geçiş sürecinde çok merkezli ekonomik dengelerin 

oluştuğu bilinmektedir. Bu ekonomik merkezlerden biri olan Avrupa Birliği’nin elde etmiş olduğu sinerji pek çok 

alanda olduğu gibi organik tarım pazarının gelişimine de önemli katkı sağlamıştır.Günümüzde Amerika pazarın-

dan sonra en fazla gelişme gösteren Avrupa organik tarım pazarı,çeşitli ekonomik sorunlara bakmayarak büyü-

meye devam etmektedir. Gelişmiş ülkelerin organik ürünlere olan talebinin giderek artması bu ürünleri üreten 

ülkeler bakımından büyük önem arz etmektedir. Özellikle ürünlerine ihraç fırsatı arayan ülkelerin Avrupa paza-

rına girişinde organik tarımın yeni potansiyeller sunduğu görülmektedir. Ekonomik ve sosyal alanda birçok işbir-

liğinde bulunan Türkiye ve Azerbaycan’ın da Avrupa organik tarım pazarına verecekleri katkı ile kendi iç piyasa-

larını geliştirerek, üreticilerinin daha fazla gelir elde etmesine, daha sağlıklı bir çevre ile sürdürülebilir tarım sek-

törünün oluşumuna katkı sağlayacaklardır.  

Anahtar kelimeler: Organik tarım, Pazar gelişimi, Avrupa Birliği, Türkiye, Azerbaycan. 

THE DEVELOPMENT OF ORGANIC AGRICULTURE MARKET IN EUROPEAN UNION,  

CONTRIBUTION OF TURKEY AND AZERBAIJAN TO THIS DEVELOPMENT 

ABSTRACT 

Organic agriculture, laid in the early twentieth century,has entered into the development process because of 

the problems that occur in the environment, plants, animals and human health.Notably,the increasing demand 

for organic products in developed marketshas accelerated the development of this field and has gained significant 

momentum in the last 20 years.In the 1990s,in the transition from bipolar world to unipolar worldare known to 

occur in the transition to multi-centered economic stability.The European Union, which is one of the centers that 

have achieved this economic synergycontributed to the development of the organic agriculture marketas with 

many areas.Today,the European organic farming market, showing the most improvement afterthe American 

market,continues to grow regardless of several economic problems.The increasing demand for organic products 

progressively in developed countries is extremely important for the countries that produce these products.In 

particular,it is observed that the organic agriculture offers new potentials for the countries seek opportunities to 

export their products to the European market. Turkey and Azerbaijan, collaboration with many economic and 

socialareas,will develop their own domestic markets to generate incomes for the producers and provide healthier 

environment and sustainable agriculture sector with the contribution of the European organic farming market. 

Key words: Organic agriculture,Market development,European Union, Turkey, Azerbaijan. 

                                                           
1  Makale British Council Azerbacyan tarafında gerçekleştirilen Yüksek Öğretim Kurumları ile işbirliyi projesi kapsamında hazır-

lanmıştır.  
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1. Giriş 

Organik tarım, sürdürülebilir tarım sistemlerinden biri olarak tarladaki ürünlerin üreti-

minden pazarlamasına kadar geçen süreçte kendine özgü prensip ve uygulamaları olan al-

ternatif bir sistem olarak hızla gelişme göstermektedir.  

İlk temelleri 1910 yıllında İngiltere’de atılan organik tarım görüşünün daha sonraki yıl-

larda da başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın diğer gelişmiş ülkelerinde yaygınlaş-

maya başlamıştır. Daha sonraki dönemlerde ise gelişmekte olan ülkelerde bu sürece katılım 

ile sürdürülebilir tarımın önemli bir öğesi olan organik tarım pazarının tüm dünyada hızla 

geliştiği gözlemlenmiştir.  

Özellikle 1970’li yıllardan sonra tarım devriminin getirmiş olduğu konvansiyonel tarı-

mın olumsuz etkileri artmaya başladıkça her bir ülke kendi içinde organik tarım çalışmaları-

na hız vermiştir. 1972 yılında kurulan IFOAM (International Federation of Organic Agriculture 

Movement) dünyanın farklı ülkelerinde devam eden organik tarım hareketinin aynı çatı altın-

da toplayarak bu alandaki gelişmeleride tüm üye ülkelere aktarmayı hedeflemiştir.2 

Bu süreçle birlikte organik tarımın pazar imkanları ve üretimi, hızla yaygınlaşmaya baş-

lamıştır.Gelinen noktada, dünyanın 172 ülkesinde 2.3 milyon üretici tarafından toplam 43.7 

milyon hektar alanda yetiştirilen organik tarımın pazar büyüklüğü 80milyar ABD dolarına 

ulaşmıştır.3 

Kişibaşına organik ürün tüketiminde Avrupa Birliği (AB) ülkeleri kendi liderliklerini ko-

rumakta ve üretici ülkelere önemli bir pazar olmaya devam etmektedir. 2015yılı verilerine 

göre organik tarım piyasasına 35.9 milyon ABD doları liderlik etmektedir. Bu pazarın değer 

esas ülkeleri ise Almanya (10.5 milyon ABD doları), Fransa (6.8 milyon ABD doları), Çin (3.7 

milyon ABD doları) ve Kanada(2.5 milyon ABD doları)olmuştur. Aynı yılda ABD organik 

tarım pazarı %11, Avrupa ülkeleri pazarı ise %7.4 büyüme göstemiştir.4 

Gittikçe büyüyen organik tarım pazarı sadece bu ülkeler için değil, aynı zamanda geliş-

miş pazarlara ürün ihraç eden tüm ülkeler için de önem arz etmektedir. Öyleki, azgelişmiş 

ve gelişmekte olan ülkelerde organik tarımın gelişmesi kendi iç piyasalarındaki talep yetersiz-

liğinden dolayı gelişmiş ülkelerideki talep artışını hayli önemsemektedir. Ürettikleri ürünler 

için devamlı pazar arayan bu ülkeler için sözkonusu gelişmelerin önemi her geçen gün daha 

da artmaktadır.  

Bu çalışmada,son yıllarda önemli gelişme gösteren Avrupa Birliği organik tarım pazarı-

nın gelişiminin genel hatlarıyla değerlendirilmesi, Türkiye ve Azerbaycan’ın organik tarım 

alanına bu ülkelerin ihraç kapasitelerinin artmasına ve sürdürülebilir tarım altyapılarının oluş-

turulmasına yönelik katkılarının araştırılması hedeflenmektedir.  

Türkiye ile Azerbaycanarasında birçok alanda işbirliğisöz konusu olup, bu işbirlikleri 

çerçevesinde birbirlerinin gelişmelerine karşılıklı olarak katkı vermektedirler. Türkiye’nin 

organik tarım alanında 30 yıldan fazla sahip olduğu birikim, Azerbaycan’ın bu alanda olan 

üretim kapasitesini artırmasına ve son yıllarda çeşitli uluslararası projelerle desteklenmesine 

vesile olmuştur. Organik tarım alanında yeni gelişmeler sağlamak isteyen Azerbaycan’ın Tür-

kiye’nin deneyiminden faydalanarak bu alanda önemli bir gelişme elde edeceği öngörülmek-

                                                           
2  U.Aksoy veA.Altındişli, 1999-70:5. 
3  FIBL and IFAOM-Organic International, 2016. 
4  FIBL, 2016.  
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tedir. Bu işbirliğinin her iki ülkeye karşılıklı katkıları olabileceği gibi Avrupa Birliği organik 

tarım pazarının gelişmesine de katkısının önemli ölçekte olacağı düşünülmektedir.  

Bu çalışmanın amacı, öncelikle organik tarım kavramını ve kapsamını bilimsel olarak or-

taya koymaktır. Daha sonra, dünya ve Türkiye’de organik tarımın mevcut durumu sunula-

caktır. Son olarak, ülkemizde organik tarım ve ilgili sektörlere ilişkin temel sorun ve çözüm 

önerileri ortaya konulacaktır. Bu sayede, ülkemizde organik tarımın yaygınlaştırılması ve ih-

racatımızın artırılması için politika yapımcılarına yönelik strateji, araştırma, geliştirme ve eği-

tim konularında önerilerde bulunulacaktır. 

2. Avrupa Birliği’nde Organik Tarım Pazarının Mevcut Durumu ve Gelişimi 

Dünyanın önemli ekonomik merkezlerinden biri olan AB ülkeleri organik tarım alanın-

da da önemli bir konuma sahiptir. Dünyadaki toplam organik alanların büyüklüğüne göre % 

40 ile ilk sırada olan Okyanusya’dan sonra %27’lik oranla AB ülkeleri ikinci sırada yer almak-

tadır.5 

Organik tarımın bilimsel altyapısının ilk gerçekleştiği coğrafya olan Avrupa’nın bu alan-

daki gelişmesinin çeşitli nedenleri bulunmktadır. Organik tarım alanındaki uluslararası ku-

rumlarında ilk olarak Avrupa’da kurulmuş olması ve ülklerin sahip oldukları gelir düzeyleri-

nin yüksekliği bu ürünlere olan yüksek taleple kendisini göstermektedir. Ancak, Amerika ve 

Avrupa pazarlarının hızlı gelişmesi yanında organik ürünlerin daha çok diğer kıtalarda ye-

tiştirldiği gözlemlenmektedir. Özellikle Asya, Latın Amerika ve Afrika ürünleri üreten coğ-

rafiyalar olarak ön plana çıkmaktadır.  

AB’de organik gıdalara yönelik iç pazar talep artışı yanında konvansiyonel tarım ürünle-

rinde üretim fazlası oluşması ve bunu gidermek için tarımsal üretim arayışlarının ortaya çık-

ması organik tarımı yaygınlaştıran en önemli etkenlerden biri sayılmaktadır.6 

Avrupa ülkelerini kapsayan ve 2004'te kabul edilen Ekolojik Beslenme ve Tarımda Avru-

pa Eylem Planı (EAPOFF) ve 2005'te yürürlüğe girmiş bulunan ortak tarım politikası reformu 

ile birlikte organik tarım AB'nin tarım gündeminin önemli bir parçası haline gelimiştir.  

Günümüzde, Avrupa ülkelerinden Avusturya, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, 

Estonya, Finlandiya, Fransa, Macaristan, İrlanda, Lüksemburg, Polonya ve Slovenya organik 

tarım alanında Milli Eylem Planı’na sahiptir. Avrupa ülkelerinin bazılarında ise ülkelerin be-

lirli bölgelerini kapsayan Bölgesel Organik Tarım Eylem Planı nulunmaktadır. Bunlar içinde 

Belçika (Wallonia ve Flanders), Almanya (Bavariya), İspanya (Valencia, Kastilya ve Leon, Bask 

ve Kanarya Adaları), İsviçre (Fribourg ve Jura), Birleşik Krallık (İskoçya) bölgeleri sözkonusu 

planı uygulamaktadır. Genel olarak organik tarımda Milli Eylem Planı olmayan AB ülkeleri 

iseBelçika, Bulgaristan, Kıbrıs, Almanya, Yunanistan, İzlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Malta, 

Hollanda, Norveç, Portekiz, Romanya, Slovakya, İspanya, İsveç, İsviçre ve Birleşik Krallık’tır.7 

Milli ve Bölgesel Organik Tarım Eylem Planları’nın temel kriterleri arasında eylem plan-

larının gelişim süresi boyunca paydaşlarla iyi iletişimin kurulması ve onların sürece katılımın 

temini, gerçekçi, eldeedilebilir ve açık hedeflerin tespit edilmesi, mevcut durumun analizi, il-

gili sorunların belirlenmesi, yeterli mali ve insan kaynakları destekleme planını uygulamak, 

                                                           
5  H.Willer and J.Lernoud, 2016:26. 
6  Sayın, 2002:31. 
7  IFOAM, 2015:9. 
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iyi bir arz ve talep dengesinin oluşturulmasına yönelik politikaların belirlenilmesi, başlangı-

cıdan itibaren iyi ve düzenli bir takip sürecinin oluşturulması yer almaktadır. Gösterilen kriter-

leri ihate eden Eylem Planları ile 2014-2020 yıllarında AB’de organik tarımın geliştirilmesine 

önemli katkı sağlaması için planlamıştır.  

Her ülkenin izlemiş olduğu organik tarım politikası ve bu yöndeki çalışmaları sonucunda 

2005 yılında 11.9 milyar avro hacminde olan AB organik tarım pazarı, 2014 yılına gelindiğin-

de 24 milyar avroyu aşarak son 10 yılda iki defa artış eğilimi göstermiştir.  

Tablo 1’de yer alan 2014 yılına ait verilerde kendi içinde farklı gruplara ayrılan AB ülke-

lerindeki organik tarımın gelişim gösterdiği görülmektedir. 1951 yılında altı Avrupa ülkesi 

ile kurulmuş olan birlik, 2013 yılında Hırvatistan’ında üyeliğe alınması ile 28 üye sayısına 

ulaşmış olup “AB-28” olarak gösterilen ülkelerde şuan üyelik dahilinde olan ülkeler de yer 

almaktadır. 

Tablo 1: AB Ülkelerinde Organik Tarım Üretimi ve Pazarının Gelişimi (2014) 

Ülke Grupları 

Perakende 

Satışlar 

(milyar avro) 

Kişi Başına Düşen 

Tüketim (avro) 

Üretici 

Sayısı 

 

Arazi Miktarı 

(milyon hektar) 

Toplam İçindeki 

Organik Alanların 

Payı (%) 

AB-28 24 47.4 257,525 10.3 5.7 

Avrupa 26.2 35.5 339,824 11.6 2.4 

Dünya 62.6 8.3 2,260,361 43.7 1.0 

AB-15 23.5 58 194,979 7.8 6.1 

AB-13 0.5 4 62,546 2.4 4.7 

EFTA 2.1 154 8,500 0.2 4.4 

Diğer Avrupa Ülkeleri 0.1 1 424 0.7 0.2 

Kaynak: FiBL-AMI,2016. 

AB-15 ülke grupları ise 01 Mayıs 2004 yılına kadar üyeliğini gerçekleştirmiş olan ülkeler 

olarak bilinmektedir. 2014-2013 yılları arasında üyeliği gerçekleşmiş olan ülkeler ise AB-13 

ülke kategorisinde yer almaktadır. Kısa adı EFTA olarak bilinen Avrupa Serbest Ticaret Böl-

gesi ülkeleri de diğer birlik kategorisi olarak verilerde yer almaktadır.8 

Sözkonusu 28 üye ülkelerin bazılarının içinde yer aldığı 25 ülke bugün Avrupa bölgesini 

kullanabilmektedir. 26 farklı ülke ise kısa adı Shengen olarak bilinen Avrupa ortak vize ala-

nına dahillerdir. Aralarında Türkiye’ninde bulunduğu 7 ülke, bugün AB ile üyelik müzake-

releri yürütmektedir. Bunun dışında Rusya, Azerbaycan, Ukrayna gibi eski Sovyet ülkeleri ile 

beraber 15 farklı ülkede diğer Avrupa ülkeleri olarak sayılmaktadır.9 

Bu kadar geniş bir coğrafyaya yayılmış olan Avrupa’nın dünya organik tarım pazarına 

vereceği katkınında devamlı olarak artacağı tahmin edilmektedir. Özellikle, İngiltere’nin AB’ 

den çıkmaya yönelik referandum sonuçlarından sonra genel olarak başlayan tartışmalar or-

ganik tarımda da geniş kapsamda değerlendirilmektedir.Halihazırda fazla etkisi olmasa bile 

önümüzdeki yıllarda genel olarak İngiltere Krallığı ile AB ilişkilerinin geleceği belirsizliğini 

korumaktadır. Özellikle uzun süreli AB projelerinde yer alan Büyük Birtanya ülkelerindeki 

organikle ilgili tüm paydaşların önümüzdeki yıllara ait öngörüleri ise bulunmamaktadır.  

Bütün bu gelişmelerle birlikte son 10 yılda AB genelinde üretici sayısının %81 oranında 

artmış olması, kişi başına organik ürün tüketiminde dünyadaki liderlik bu alanın gelişimi ile 

ilgili olumlu beklentileride artırmaktadır. AB ülkelerindeki kişi başına düşen organik ürün 

                                                           
8  http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries 
9  http://europa.eu/about-eu/countries/index_en.htm#countrie_eu28 
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tüketimi 47.4 avro iken, Avrupa genelinde bu oran 35.5 avro olmuştur. AB üyesi olmayan, an-

cak organik ürün tüketiminde dünyada ilk sırada yer alan ülke olan İsveçre’deki kişibaşına 

organik tüketim 221 avro olup, ABD’de bu miktar 85 avro olarak 2014 yılı verilerinde yer al-

mıştır. 10 

Avrupa ülkelerinin genel tüketimleri içindeki organik tüketimin payı ise daha dikkat 

çekicidir. Bu alandaki en önde gelen ülke olan Danimarka’daki organik ürün tüketimi genel 

tüketimin %7.6’nı oluşturmaktadır. Yumurta gibi bazı özel ürünlerde ise bu oran %20’ye 

kadar çıkmaktadır.  

AB’de mevcut olan 50 bin organik tarım işlemci sayısında artış sözkonusu olmuştur. 

2014 yılında organik işlemcilerin (processors) oranı %0.4 artarken, bu artış ihracatçı sayısında 

%1 olmuştur. Son verilere göre AB ülkelerinde organik tarım alanlarının genel içindeki payı 

%5.7’ye yükselmiştir. Organik tarım alanlarının gelişiminde 2013-2014 yıllarında en fazla 

paya %31 ile Bulgaristan sahip olmuştur. Bu dönemde en fazla organik alanlarını genişleten 

ülkenin ise %70 oranıyla Rusya olması dikkat çekmektedir.11Diğer taraftan, organik tarım 

alanlarını daha az geliştiren Avrupa ülkelerinin Yunanistan ve Büyük Britanya ülkeleri oldu-

ğu görülmektedir. 

Grafik 1. Avrupa Ülkelerinde Organik Perakende Satış Pazarının Gelişimi (2005-2014) 

 

Genel Avrupa Ülkeleri AB -28 Ülkeleri  

Organik parakende satışlarda ABD dünya sıralamasında önde olsada AB ülkeleride % 

38’lik oranla ikinci sırayı almıştır. AB ülkelerinin kendi içinde Almanya %30’luk payla ilk sıra-

da yer alırken, Fransa %20, Birleşik Krallık ise %10 paya sahip olan ülkeler olmuştur. 12 

Grafik 2. AB-28 Ülkelerinde Çeşitli Pazarlama Kanalları Tarafından Geçekleşen Organik Parakende Satışlar 

 
Kaynak:FiBL-AMI survey 2016 based on national data sources. 

                                                           
10  Weller, Schaack, Lernouad and Merdith, 2016:21. 
11  FiBL-AMI survey 2016. 
12  FiBL-AMI survey 2016 based on national data sources.  
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Görüldüğü üzere AB ülkelerinde organik ürünlerin temel pazarlama kanalları dünya ge-

nelinde olduğu gibi genel parekende satış kanallarıdır. Organik parakende satış kanallarında 

ise İtalya, Fransa,Almanya ve Hollanda gibi ülkelerin ön plana çıktığı görülmüştür. Genel 

perakende satış kanallarıda ise süpermarketlerin %90’lık bir paya sahip olduğubilinmektedir.  

Fiyatının düşük olmasından dolayı organik ürünlerde tartışmasız ön planda olan yumur-

tadan sonra en fazla tüketilen ürünler süt ve süt ürünleri ile sebzelerdir. Özellikle çocukların 

daha fazla tükettiği ürünler bazında Avrupa ülkerindeki organik ürün tüketiminin genel bir 

ağırlığının bulunduğu dikkat çekmektedir. Ülkelere göre farklılık gösteren organik ürün tü-

ketiminde ürün çeşidine göre ülkelerin ön plana çıktığı gözlemlenmektedir. Organik meyve 

ve sebze tüketiminin fazla rağbet gördüğü Avrupa tüketicileri arasında İsveçre, Avusurya ve 

Almanya tüketicilerinin sebze tüketim oranları %9 ile %15 arasında değişmektedir. Alman-

ya’da sadece taze havuç tüketimi %30’lar oranına ulaşmaktadır. Bazı ülkelerde, organik süt 

ürünleri, tüm süt ürünlerin %5 pazar paylarına erişmektedir. İsviçre'de ise bu oran %10’lara 

kadar varmaktadır. Bazı spesifık ürünlerde ise çok daha yüksek pazar paylarının olduğu bi-

linmektedir. Almanya organik bebek maması ve et türevleri gibi ürünlerde %40 ile %60 düze-

yine varılmış olması Avrupa’da organik ürün pazaraının daha fazla gelişeceğinin temel gös-

tergelerinden biri olarak değerlendirilebilir.13 Organik ürün tüketiminin daha az olduğu ürün-

lerde ise daha fazla yetiştiricinin olması ve konvonsiyonel tarım ürünlerinin daha ucuz olma-

sından ileri gelmektedir.  

Çeşitli ürünler bakımında da AB ülkelerinin almış oldukları paylar farklılık göstermekte-

dir. En çok tüketilen organik ürünlerde 7 farklı AB ülkesinin durumu Tablo 3’te gösterilmek-

tedir. 

Tablo 3. Bazı Avrupa Ülkelerinde Toplam Piyasa Tarafından Organik Ürün Gruplarının Payları (%, 2014) 

 

Ürün Grubu 
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a 

(2
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3)
 

N
o
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İs
v

iç
re

 

İçecekler  0.91 0.6 3.02 1.7  0.1 2.7 

Ekmek ve Ürünleri  1.7 1.2 2.53 7.14 3.2 1.0 4.6 

Peynir 8.5 1.7 0.9 1.2 3.6  0.5 6.0 

Yumurta 17.2 11.2 12.0% 22.1 16.7 12.7 7.5 22.7 

Meyve 10.7 3.5  4.3 6.7  1.7 5 10.1 

Et ve Et Ürünleri 3.56 1.3 0.6 1.6 2.1 2.8 0.3 4.87 

Süt 15.7 3.0 3.2 10.8 8.1  4.0 18.9 

Süt ve Süt Ürünleri  2.1  3.2 8.6 4.8 1.8 11.0 

Sebzeler 12.6 5.4 3.28 4.0 8.6 3.98 3.6 14.6 

Kaynak: FiBL-AMI Survey 2016 based on national data sources. 

1Meyve suları, şarap ve bira, 2 Sebze içeceklerı, meyve ve sebze suları, şarap ve alkol, 3 Un 

önceki verilere dahil edildi; aynı zamanda taze hamur işleri içeren yeni hesaplamalar, hariç 

tutulmuştur., 4 Ekmek sadece, 5 Meyve, çilek ve kuruyemiş, 6 Et sadece,7 Balık dahil 8Meyve ve 

sebzeler. 

                                                           
13  FIBL-IFOAM, 2016:32. 
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2013-2014 yıllarında AB ülkelerindeki üretici sayısı 257.525’e ulaşmıştır. Bu durum, söz-

konusu dönemde üreticilerin %0.2 oranında azaldığı anlamına gelmektedir. Aynı dönemde, 

ürün işleyici sayının %19 artarak 49.968’e ulaşmıştır. AB ülkelerindeki duruma paralel olarak 

dünyada da ürün işleyicilerin sayısında %18.6 artış olmuştur.Bu eğilim, AB pazarı başta olmak 

üzere tüm dünyada organik ürünlere olan talebin artığını göstermektedir. 2014 yılında AB 

ülkelerinin organik ürün ithalatının %17.3 artması bunun açık bir göstergesidir.14 Avrupa ile 

üyelik sürecinde olan Türkiye’de organik ürün yetiştiricilerini sayını önemli miktarda artar-

ken, AB ülkelerinden İtalya, Fransa ve İspanya hem üretimde hemde ürün işlemedelider 

ülkeler arasında yer almaktadır. 

Son yıllara gelindiğinde, AB ülkelerinde hem bitkisel hemde hayvansal organik ürün ye-

tiştiriciliğinde kaydadeğer gelişmelerin olduğu gözlemlenmektedir. Öyle ki, temel 10 organik 

ürünlerden biri olan kurutulmuş bakliyat ve protein bitkilerinde, 2005-2014 yılları arasında 

%244 artış ile önemli bir gelişme görülmüştür. Aynı dönemlerde yeşil hububat bitkileri %104, 

hububat %37.8, zeytin %61.2, üzüm %220.5, kuruyemiş %180.9, yağlı tohumlar %129.4, sebze 

%76.3, turunçgil meyve üretimi ise %72.8 artmıştır. Hayvansal üretimde bazı ürünlerde geliş-

melerin olduğu görülmektedir. 2014 yılında üretimi en fazla artan hayvansal ürünler arasın-

dakeçi (%5.7), koyun (%4.3), sığır (%4.1) ve kümes hayvanları(%2.3) bulunmaktadır.15 

Sonuç olarak, organik ürünlerin üretimi kadar bu ürünlere olan talep açısından AB’nin, 

benzer ürünleri üreten gelişmekte olan ülkeler için önemli bir pazar konumunda olmaya de-

vam edeceği öngörülmektedir.  

3. Türkiye’de Organik Tarım ve Gelişimi 

Türkiye, iklim koşulları, ekolojisi, ürün çeşitliliği ve topraklarının büyük bir kısmının kim-

yasallarca kirlenmemiş olması açısından organik tarımın yapılmasına en uygun ülkelerden 

birisidir. Türkiye’de organik tarım, ithalatçı ülkelerin talepleri doğrultusunda ihraç edilmek 

amacıyla 1980’li yıllarda Ege Bölgesi’nde başlanmış olup, 1991 yılından sonra AB yönetmelik-

leri doğrultusunda devam etmiştir. 

Organik tarımın Türkiye’de geniş ölçekte tanınırlığının olmasının temel sebepleri arasın-

da AB Organik Tarım Yönetmeliği (2092/91)’nin yayınlanması ile Kuzey Amerika, Avrupa ve 

Uzak Doğu’daki organik pazarların genişlemesi neticesinde Türkiye’deki organik tarım üreti-

cilerine ihracat fırsatlarının doğması yer almaktadır. 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB)’nın teknik düzeyde yürüttüğü faaliyetlerle 

yaygınlaşmaya devam eden organik tarım üretimi, 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu’nun 2004 

yılında yayınlaması ile birlikte daha da ivme kazanmıştır. Bu süreçte, başta Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı olmak üzere birçok kurum ve kuruluş tarafından münferit projeler 

yürütülmüştür. Yine, bu dönemde AB mevzuatı yakından takip edilerek ulusal mevzuatla 

uyumunun sağlanmasına yönelik çalışmalarda bulunulmuştur. 

Türkiye’de organik tarım, sürdürülebilir kalkınma, çevrenin korunması, istihdama katkı, 

kırsalda yaşanan göçün önlenmesi, ihracat artışına katkının yanısıra tüketicinin sağlıklı ürün-

ler ile beslenmesi ve organik ürünleri işleyen gıda ve dokuma sanayine katkı ile katma değer 

yaratması bakımından önem arz etmektedir. 

                                                           
14  FIBL-IFOAM, 2016:36. 
15  FAOSTAT and EUROSTAT data sources 2016. 
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Organik tarım faaliyetlerinin Türkiye’de ağırlıklı olarak bitkisel üretimde yoğunlaşması 

önemli bir fırsat alanı olarak değerlendirilmektedir. Öyle ki, 1984–1985 yıllarında ihracata 

yönelik olarak 8 ürünle başlayan organik tarım 2014 yılında 208 ürüne ulaşmıştır. 

Ayrıca,2002 yılında 89.827 hektar olan organik tarım üretim alanı ise 2014 yılında 883.118 

hektar seviyesine yükselmiştir. 

Tablo.4. Türkiye’de Başlıca Organik Tarım Göstergeleri 

Yıllar Çiftçi Sayısı Ürün Sayısı Toplam Üretim Alanı (ha) Üretim Miktarı (ton) 

2002 12.428 150 89.827 310.125 

2003 14.798 179 113.621 323.981 

2004 12.626 174 209.572 378.803 

2005 14.401 205 203.811 421.934 

2006 14.256 203 192.789 458.095 

2007 16.276 201 174.283 568.128 

2008 14.926 247 166.883 530.224 

2009 35.565 212 501.641 983.715 

2010 42.097 216 510.033 1.343.737 

2011 42.460 225 614.618 1.659.543 

2012 54.635 204 702.909 1.750.127 

2013 60.797 213 769.014 1.620.387 

2014 71.472 208 842.216 1.642.235 

Kaynak:GTHB, 2016. 

Tablo.4. incelendiğinde, organik tarım yapılan toplam üretim alanlarının yıllar itibarıyla 

artış eğiliminde olduğu görülmektedir.Yine, seçilmiş bazı organik ürünlere ilişkin 2014 yılına 

ait detaylı bilgiler Tablo.5.’te sunulmaktadır. Söz konusu tabloya göre organik üretimin en 

fazla yapıldığı başlıca ürünler arasında buğday, yonca ve korunga gelmektedir. 

Tablo.5. Seçilmiş Bazı Organik Bitkisel Ürünler 

 Buğday Yonca Korunga Fındık İncir Kayısı 

Çiftçi Sayısı 12.191 8.179 4.891 2.939 2.304 771 

Üretim Alanı (ha) 99.336 52.501 28.697 7.408 6.482 3.323 

Üretim Miktarı (ton) 217.843 223.254 102.096 10.193 52.130 4.102 

Kaynak: GTHB, 2016.  

Tablo.5.’te görüldüğü üzere, Türkiye organik tarım üretimini çeşitlendirerek belirli ürün-

lerde de önemli üretim kapasitesine ulaşmıştır. Dünyanın en fazla fındık üreten ülkesi olan 

Türkiye’de bu üretim alanında da organik üretime yönelmenin hızlandığı gözlemlenmektedir. 

Bunun yanı sıra, Tablo.6.’da Türkiye’de hayvansal organik ürün üretimine ilişkin genel bil-

giler verilmiştir.  

Tablo.6. Türkiye’de Organik Hayvansal Ürün Üretimi (Bin Ton) 

Hayvan Sayısı Et (ton) Süt (ton) Yumurta (adet) 

1.121.159 2.107 15.509 64.898.912 

Kaynak: GTHB. http://www.tarim.gov.tr/Konular/Bitkisel-Uretim/Organik-Tarim/Istatistikler 

Diğer taraftan, ülkede üretilen organik ürünlerin önemli bir kısmı dış pazaralar ihraç 

edilmektedir. Bu süreç, Türkiye’ye döviz girdisi temin etmekle birlikte, tarımsal kaynakları 

daha iyi değerlendirme fırsatı oluşturmakta ve çiftçilerin girişimcilik özelliklerini daha da 
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geliştirmektedir. Türkiye’deki organik tarım ihracat bilgilerinin yer aldığı Grafik.3. incelendi-

ğinde, 2012 yılında organik tarım ihracatı 24,7 milyon ABD Doları düzeyindeyken, 2014 yılın-

da 78,8 milyon ABD Doları’na yükseldiği görülmektedir. 

Grafik.3. Organik Tarım İhracat Verileri (2012-2014) 

 

 Kaynak: GTHB, 2016. 

Türkiye’deüretilen organik ürünler önemli ölçüde yurt dışı pazarlara yönelik olduğu 

için organik ürün üretim miktarı ve ürün çeşitliliği de bu pazarın talebi doğrultusunda 

şekillenmektedir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 2014 yılı verilerine göre, en çok 

ihracat yapılan ülkeler arasında Almanya, Birleşik Devletler, Fransa ve Hollanda yer 

almaktadır. İlaveten, ihracat miktarı düşük düzeyde de olsa Japonya, Danimarka, Avustralya 

ve Belçika’da önemli pazar alanlarıdır.16Öte yandan, Türkiye’de küçük bir paya sahip 

olmakla birlikteihracatın yanı sıra bazı ürünler için organik ürün ithalatıda söz konusudur. 

2014 yılına ait ülke ve ürün bazında organik ürün ithalat verileri Tablo.7.’de sunulmaktadır. 

Tablo.7. SeçilmişOrganik Ürünlere İlişkin İthalat Verileri (2014) 

Ürün Ülke 

Bebek Gıdası ve İçeceği Almanya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Polonya 

Tıbbi ve Itri Bitkiler  Amerika, Hollanda, İngiltere, İtalya 

Agave Şurubu  İngiltere, Meksika 

Hindistan Cevizi Sütü ve Yağı Srilanka 

Kahve ve Kahve Çeşitleri Amerika, Belçika, Hollanda 

Sürülebilir Çikolata Belçika 

Sumak Danimarka 

Meyve Çayı ve Çay Çeşitleri Hollanda 

Kaynak: GTHB.http://www.tarim.gov.tr/Konular/Bitkisel-Uretim/Organik-Tarim/Urunlerinin-Ithalat-Ve-Ihracati 

 Bu bilgiler doğrultusunda, Türkiye’nin organik tarıma yönelik benimsemesi gereken 

politika; yurtiçi talebin görece kısıtlı olması ve üretimin çoğunlukla ihracata yönelik yapılması 

sebebiyle, organik tarım faaliyetinde bulunan tarım işletmelerinin rekabet gücünü artırıcı yön-

de tedbirlerin alınması olmalıdır. Bu alanda, üreticilerin örgütlülüğünün artırılması, üretici-

                                                           
16  GTHB, 2016. http://www.tarim.gov.tr/BUGEM/Belgeler/Bitkisel%20Üretim/Organik%20Tarım/İstatistikler/2014/2014%20 

Organik%20Ürün%20İhracat%20İstatistikleri.xlsx 
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lere etkin enformasyon ve danışmanlık hizmetlerinin sağlanması, bilgi altyapısın geliştirilerek 

yaygınlaştırılması ve standartların dış pazara uygun olarak hazırlanarak kontrol ve sertifikas-

yon sürecinin daha etkin kılınması öncelikli konular arasında yer almaktadır.  

Diğer taraftan, organik tarıma yönelik destekleme mekanizması göz önüne alındığında, 

Çevre Amaçlı Tarım Arazilerinin Korunması Programı (ÇATAK) kapsamında organik tarım-

la uğraşan işletmelere ödeme yapılması da başta çevrenin korunması olmak üzere organik 

tarımın Türkiye’de geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından önem arz et-

mektedir.  

4. Azerbaycan’da Organik Tarım ve Gelişimi 

Sovyetler Birliği dönemindeGüney Kafkasya’nın önemli tarım ülkesi olan Azerbaycan 

bağımsızlığını kazandığı 1991 yılından günümüze kadar önemli gelişmeler göstermiş bir ül-

ke olarak dikkat çekmektedir. Bağımsızlığının ilk yıllarında yeni bir sisteme geçişin getirmiş 

olduğu sorunlarla beraber Ermenistan’la yaşamış olduğu Karabağ sorunu nedeni ile isteni-

len sosyo-ekonomikgelişmeyi elde edememiştir. Topraklarının %20’sini kaybeden ülke, ilk 

dönemlerde karşılaşmış olduğu iç istikrarsızlık nedeni ile zengin kaynaklarını yeteri ölçüde 

değerlendirememiş ve önemli sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. 1995 yılında Ermenistan’la 

varılan ateşkesin akabinde, Batılı petrol şirketleri ile varılan anlaşmalar ülkenin kalkınması 

için önemli bir fırsat olmuştur. Bu anlaşmaları kendi güvenliği için önemli gören Azerbaycan 

elde edeceği gelirle kendi sosyo-ekonomik kalkınmasını gerçekleştirmeyi hedeflemiştir. Petrol 

ve doğal gazdan elde edilen gelirler yıllar geçtikçe artmış ve zamanla ekonomik kalkınma için 

istenilen zemin oluşmaya başlamıştır.  

Sözkonusu zengin kaynaklardan elde edilen gelirler bir taraftan ülkeyi giderek zengin-

leştirmeye başlasada farklı coğrafyalardaki doğal kaynak zengini ülkelerin acı tecrübesi Azer-

baycan yönetimini ve halkını devamlı olarak rahatsız etmiştir. Özellikle petrol fiyatlarının 

önemli miktarlarda yükseldiği dönemlerde elde edilen gelirler, inşaat sektörüne yönlendiri-

lerek ekonomik gelişmeye katkı sağlanmıştır. Ancak, petrol dışı sektörün gelişimi devamlı 

olarak gündemde kalmış, hazırlanan tüm kalkınma programlarında enerjiden sonra tarım 

sektörü başta olmak üzere diğer alanlarada yatırımların yönlendirilmesi hedeflenmiştir. 2008 

global ekonomik krizden sonra giderek azalan petrol fiyatları petrol dışı sektörü daha fazla 

gündeme getirmiştir. Uzun zaman petrol gelirleri desteği ile yüksek değere sahip olan Azer-

baycan Manatı’nın ise son bir yılda %100 oranında devalüasyona maruz kalması ülke için yeni 

bir dönemin başladığının habercisi olmuştur. Mevcut durum gerçekleşene kadar her ne kadar 

petrol dışı sektörün geliştirilmesi temel öncelik olsada çeşitli sebeplerden dolayı bu alanda 

istenilen sonuçlar elde edilememiştir. Tarım sektörüde bu süreçte geliştirilmesi gereken temel 

sektör olarak belirlenmiş ve katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesine yönelik yatırımlar 

teşvik edilmiştir.  

Petrol sonrası dönem olarak adlandırılan yeni dönemde tarım sektörü kırsal alanların geliştirilmesi, 

ürün çeşitlendirme, yoksulluğun azaltılması ve istihdam fırsatlarının oluşturulması ile çeşitli sosyo 

ekonmik sıkınıtıların azaltılmaları açılarından hayati katkılar sağlayacak potansiyele sahip saha olarak 

görülmeye başlanmıştır. Ülkenin sahip olduğu zengin iklim ve toprak yapısı, çeşitli tarım ürünlerinin 

yıl boyunca üretilmesine olanak sağlamaktadır. Devamlı ürün temininde bu durum tarımsal ürün 

üreticisi ve ihracatçısı için büyük öneme sahip olduğuda bilinmektedir. Günümüzde, tarım sektörüne 

yönelen yatırım sermayesinin yetersizliği ve bunun sonucunda oluşan altyapı eksikliği önemli ölçüde 

verimlilik sorununu meydana getirmiştir. Uzun dönem Azerbaycan para birminin değerli olarak 

devam etmesigenelde tarım sektörü dahil diğer sektörlerin rekabet ve ihracat gücünü zayıflatmıştır.17 

                                                           
17  http://www.tusiab.org/makale/148/ozbay-ergun-azerbaycan-tarimi#.V4YJ9fl97IU 
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Tarım sektöründeki verimlilikte yaşanan sorunların en önemli nedenleri arasında katma değeri 

düşük ve teknoloji açısından problemli tarımsal uygulamalar olarak görülmektedir. Alanda yeterli 

kalifiye elamanların bulunmaması, yatırım yetersizliği, ücret düşüklüğü verimdeki sorunun temel 

nedenleri arasında gösterilebilir. Bu süreç, yıllar içinde tarım sektörünün GSYİH’daki payını giderek 

azaltmıştır. Ülkedeki tarımsal üretimdeki bitkisel üretimin sözkonusu olumsuzluklara bağlı olarak 

azaldığı, hayvansal üretimin ise buna rağmen artığı görülmüştür.  

Tablo.8. Azerbaycan’da Tarımsal Üretimin Gelişimi 

Yıllar Bitkisel ürünler Hayvansal ürünler 

1990 63,7 36,3 

1991 63,1 36,9 

1995 57,5 42,5 

2000 55,5 44,5 

2005 53,6 46,4 

2010 51,6 48,4 

2011 51,7 48,3 

2012 50,7 49,3 

2013 50,1 49,9 

2014 46,9 53,1 

Kaynak: ADİK. Azerbaycan tarım verileri 2014. Bakü, 2014. 

 Azerbaycan'da başlıca bitkisel ürünler olarak, tahıllar; çoğunlukla buğday, pamuk, üzüm, sebze, 

meyve ve tütün yer almaktadır. Ülke geleneksel olarak buğday ve un ithal etmekte olup buna karşılık 

pamuk, şarap,meyve ve sebze ihraç etmektedir. Geleneksel tarım üretiminin devamlı olarak ön planda 

olduğu ülkedeyeni ekonomik dengelerin oluştuğu 1990’lı yıllarda verim düşüklüğünün etkisi ile 

özellikle tarla bitkileri esas olmaktapamuk ve tütün alanları üretimlerinde ciddi düşüşler meydana 

gelmiştir. Meyve alanları ve üretimlerinde, ilk dönemlerde gerileme yaşanmasına rağmen daha sonra 

toparlanmış ve önemli ölçüde artışlar sağlanmıştır.  

Tablo.9. Azerbaycan’da Bitkisel Üretim (Bin ton) 

Yıllar  

 

Hububat  

 

Pamuk Tütün  Patates  Sebze 
Bostan 

Ürünleri 

Şeker 

Pancarı  
Ayçiçeği  

1990 1413,6 542,9 52,9 185,2 856,2 67,5 - 0,6 

1991 1346,4 539,7 57,3 179,9 805,3 61,9 - 0,5 

1995 921,4 274,1 11,7 155,5 424,1 41,9 28,1 0,7 

2000 1540,2 91,5 17,3 469,0 780,8 261,0 46,7 3,7 

2005 2126,7 196,6 7,1 1083,1 1127,3 363,8 36,6 16,1 

2010 2000,5 38,2 3,2 953,7 1 189.5 433,6 251,9 15,5 

2011 2458,4 66,4 3,6 938,5 1214,8 478,0 252,9 19,6 

2012 2802,2 57,0 4,3 968,5 1216,2 428,0 173,8 19,7 

2013 2955,3 45,2 3,5 992,8 1236,3 429,8 187,9 17,7 

2014 2383,3 41,0 2,9 819,3 1187,7 440,9 173,3 19,8 

Kaynak: ADİK. Azerbaycan bitkisel üretim verileri 2014. Bakü, 2014. 

Söz konusu istatistiklerden anlaşıldığı üzere, pamuk ve tütün dışında tüm bitkisel üretim bağım-

sızlık dönemi süresince artmıştır. Genel olarak, bitkisel üretimin payının tarım içindeki oranı azalmış 

olsada üretim artışları ülkede tarım sektörünün önemli bir paya sahip olduğunu göstermektedir. 

Hayvansal üretimde ise durumun daha iyi olduğu gözlemlenmektedir.Bilhassa, Azerbaycan mutfak 

kültüründeki et ürünlerine verilen üstünlük bu süreçte daha etkili olmuştur.  
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Tablo.10. Azerbaycan’da Hayvansal Ürün Üretimi (Bin Ton) 

Yıllar Et (kesilmiş olarak) Süt Yumurta, milyon adet Yün Koza 

1990 175,5 970,4 985,3 11,2 4,9 

1991 153,5 947,7 958,2 10,5 5,9 

1995 109,4 826,5 455,8 9,0 1,1 

2000 153,6 1031,1 542,6 10,9 0,1 

2005 198,0 1251,8 874,6 13,1 0,1 

2010 244,9 1535,8 1178,6 15,6 0,01 

2011 254,9 1597,5 1011,0 16,0 0,004 

2012 276,0 1695,6 1226,7 16,2 0,003 

2013 286,9 1796,7 1401,5 16,5 0,001 

2014 291,2 1855,8 1562,7 16,8 0,001 

Kaynak: ADİK. Azerbaycan hayvansal üretim verileri 2014. Bakü, 2014. 

Koza üretimi dışında hayvansal üretimin tüm alanlarında yıllara göre sürekli bir artış sözkonusu 

olmuştur. Bahse konu sorunlar çerçevesinde, tarım sektörünün gelişmeye devam etmeside bugünki şart-

lar dahilinde büyük öneme sahiptir.  

Günümüzde yaşanan ekonomik gelişmeler Azerbaycan’da tarım sektörünü daha gelirli ve ihraca-

ta yönelik kapasitesinin artırılmasını hedeflemektedir. Geleneksel olarak Azerbaycan’ın tarımsal ürün-

lerinin pazarı eski Sovyet coğrafiyası ülkeleri olarak bilinmektedir. Azerbaycan'da üretilen ve ihracata 

konu olan tarım ürünleri ve gıdaların yaklaşık %93’ü başta Rusya, Ukrayna ve Gürcistan olmak üze-

re BDT ülkelerine ihraç edilmektedir. Ağırlıklı olarak konvansiyonel üretim yapılan ülkede ihracatın 

en önemli sorunları ürün kalitesi ve ihraç pazarlarının talep etmiş olduğu kalite standartlarıdır.  

Tarım üreticilerinin gelirleri düşük olduğu için fazla miktarda kullanamadıkları kimyasal girdile-

rin bilinçsiz tüketimi ise ürün kalitesinin ve verimin düşük olması sonucunu doğurarak bu sektörün 

ihraç kapasitesinin gelişmesine engel olmaktadır. Bu noktada, üretiminde kimyasal girdi kullanılma-

dan tüm aşamaları kontrollü olarak gerçekleşen organik tarımın, Azerbaycan için önemli bir fırsat alanı 

olduğu söylenebilir.  

Azerbaycan’da organik tarımın gelişiminin 10 yıllık bir geçmişi bulunmaktadır.Organik tarım 

ve uygulamalarına ait 2008 yılında çıkarılan kanunla birlikte hukuki alanda önemli adımlar 

atılmıştır. Organik tarımla doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili kanun, ferman ve serencam-

lar yayınlanmış olup,halihazırda ülkede bu alanda uygulanan önemli ulsalararası projeler de 

mevcuttur. 18 İlaveten, çeşitli sivil toplum kurluşları ve özel şirketler geçen süre içinde orga-

nik tarımın gelişimine katkı vermeye çalışmış ve bu alanın gelişimine gayret göstermişlerdir.  

IFOAM’ın 2010 yılı verilerine göre Azerbeycan’da 21.347 ha alanda 288 üretici tarafından 

organik üretim yapılmaktadır. Sertifikalı alan, Azerbeycan’ın tarım alanı içindeki payı %0.2, 

pazar değerinin ise 3 milyon avro olduğu belirtilmiştir.19İlerleyen dönemlerde organik tarımın 

ülkede gelişmeye devam ettiği gözlemlenmiştir. Sürecin olumlu bir şekilde devamı ise bu alan-

daki iki önemli kurum olan İFOAM ve FIBL’ın 2016 yılında yayınladıkları 2014 yılı verilerin-

den de görmek mümkündür. Söz konusu dönemde 23.331ha alanda yine 288 üretici tarafından 

organik üretimin yapıldığı belirlenmiştir. Bu dönemde sertifikalı alanın Azerbeycan’ın tarım 

alanı içindeki payı %0.5’e yükselmiştir.20 

Organik tarımla ilgili süreç hızlı gelişmese de alanın gelişimine yönelik çalışmalar hiç durmamış-

tır. Yasal altyapının oluşması akabinde, organik tarımda bilimsel altyapının teminine yönelik temel 

                                                           
18  Aksoy ve Beşirli, 2012:21. 
19   Willer and Kilcher, 2012.  
20  FIBL-IFOAM, 2016. 
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kurallar belirlenmiştir. Ancak, tüm bu çalışmalara rağmen organik tarımda beklenen gelişme elde edi-

lememiştir.  

Bugün gelinen noktada, mevcut ekonomik konjektür, uluslararası tarım örgütleri ile olan ilişkile-

rin giderek güçlenmesi organik tarımın geliştirilmesi için önemli fırsatlar doğurmaktadır. Resmi ista-

tistik verilerinde yer almasa daülkede halihazırda çok az sayıda şirket organik tarımla uğraşmaktadır.  

 Tablo.11. Azerbaycan’da Organik Ürün Üreten Şirketler 

Şirketin Adı Şirketin Bulunduğu İl Üretim Alanı 

Reyhan Limited.Ş Gah Doğadan Toplama 

(İtburnu,Yemiçen, Çaydikeni) 

Azersun Bilesuvar Nar 

AgriBioEkoTex LTD  Bakü Gübre 

Süleyman KFT Şemkir Nar Suyu, Reçel, Turşu 

Gilan Holdıng Gabala Fındık 

AzNar Ltd. Göyçay Nar 

Az Garnata Ltd. Aksu Nar, Nar suyu, Nar konsantresi 

Az Tea MMC  Astara Feyhoa, 

Kaynak: A.Babayev ve V.Babayev. Ekoloji Kend Teserrüfatının Esasları. Gence, 2011, s.207 

2013 yılıverilerine göre, Azerbaycan’da organik tarım alanında toplam 288 üretici ve 14 

çeşitli işleyici şirket bulunmaktadır.21Azerbaycan’da uluslararası pazarlarda geçerli organik ürün 

sertifikası veren yerli sertifikasyon şirketi bulunmamaktadır. Bundan dolayı, verilerin resmi olarak 

toplanmasında zorluklar yaşanmaktadır. 

Bitkisel üretim alanında ise birçok ürününün ihraç kapasitesinin bulunduğu bilinmektedir. Ülke-

de çeşitli kurumlar tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda tarım sektöründe yerli kaynak maliyet 

analizi ile ölçülen ve karşılaştırmalı avantajı yüksek seviyelerde olan ve aynı zamanda ihracat potansi-

yeli gösteren Azerbaycan'ın en rekabetçi petrol dışı tarımsal ürünleri tespit edilmiştir. Bunlar sırasıy-

la elma, kiraz, üzüm, elma suyu, turfanda patates, sera ve sebze (domates, lahana), baklagil (nohut), nar, 

fındık ve bazı hayvansal ürünleri olarak belirlenmiştir. 

Çeşitli illerde yetiştirilen ihraç kapasitesine sahip ürünlerin hem üretim hemde pazarlama süreç-

lerinde yaşanan problemlerde mevcut olmaktadır. Gelişmiş pazarlara girişlerin organik üretimle aşıla-

bileceği konusu ise ülkede yeteri kadar tartışılmamıştır. Bazı üretici şirketler olsada praktik tecrübenin 

yetersizliği bu alanda üretim kapasitesinin artmasını önemli ölçüde engellemektedir. Etkin bir planla-

ma ile ihraç potansiyeli olan ürünlerin organik sürece dahil edilmesi daha fazla gelir getirici özelliğnin 

yanısıra tarım sektörünün gelişiminide farklı bir boyut kazandıracaktır.  

Tablo.12. Azerbaycan’ın İhracat Potansiyeli Olan Tarımsal Ürünleri 

Tarımsal Ürünler  Üretim Yeri  Yurtdışı Satış Pazarları 

Elma Guba ve Haçmaz  Rusya 

Kiraz Guba ve Haçmaz Rusya 

Trabzon Hurması Samuh Rusya 

Nar  Göyçay  Rusya 

Nar suyu Gence ve Berde  Rusya 

Elma suyu Guba  Rusya, Avrupa  

Domates ve Salatalık (sera) Abşeron ve Şemkir  Rusya 

Salça Lenkeran  Rusya, Ukrayna  

Patates Celilabad  Rusya  

                                                           
21  FIBL and IFAOM, The World of OrganicAgriculture. Statistics&EmergingTrends 2015.  
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Fındık Zakatala ve Qah Rusya, Avrupa  

Kivi Astara ve Lenkeran  Rusya  

Feyhoa Astara  Rusya  

Temel tarımsal ürünlerin ihracatının coğrafyası incelendiğinde, Rusya ve Avrupa Pazar-

larının ağırlıklı yer aldığı gözükmekte olup, son yıllarda Ukrayna ve ABD’de belirli miktar-

larda da olsabu sürece dahil olmaktadırlar.22 

Azerbaycan’da organik tarımın gelişme potansiyelinin var olması ile beraber bir takımgiderileme-

yen sorunların da sektör açısından önemli problemler oluşturduğu bilinmektedir. Bu alandaki temel 

sorunlar aşağıda maddeler halinde sunulmaktadır. 

 Yetkili kurumlar arasında koordinasyonu sağlayacak bir birimin olmaması ve yetki karmaşası, 

 Münferit olarak organik tarıma yönelik devletin destek mekanizmalarının olmaması, 

 Teknolojik alt yapı yetersizliği yanında organik tarım alanında bilgi transferininde yavaş 

işlemesi, 

 Pazarlama kanallarının gelişmemesi, 

 Üretici ve tüketicilerde bilinç düzeyinin zayıf olması ve pazar yetersizliği, 

 Kamu ve özel sektör işbirliğinin yetersizliği, 

 Yeterli düzeyde bilinçlendirme çalışmalarının yapılmaması 

 Yerli standartların oluşmaması ve ilgili kurumun olmamasıdır. 

Bahse konu sorunlarla birlikte, organik tarımın ülkede gelişmesi için önemli fırsatlarında olduğu 

yapılan çalışmalarda kendisini göstermektedir. Bunlar; 

 Yatırımlar için önemli olan teknik ve hukuki birçok düzenlemenin yapılmış olması, 

 Çeşitli platformlarda organik tarımın sık olarak gündeme gelmesi, 

 Genel olarak tarımın çeşitli Devlet Programları ile desteklenmesi, 

 Tarımsal üretim, organik tarım ve gıda güvenliği (kapasitegeliştirme ve altyapı) konusunda ulus-

lararası destekli projelerinmevcudiyeti, 

 Dünya genelinde organik ürünlere talebin arza göre daha fazla olması, 

 Kamu kurumlarının sivil toplum ve uluslar arası kuruluşlarlaişbirliğinin başlamış olması, 

 Bölgesel kalkınmada agro-ekolojik özelliklere uyum sağlamıştürlerin organik tarıma geçişte ko-

laylık sağlaması,  

 Bölgesel ürünlerin üretim bölgesinde işlenerek dayanıklı gıdamaddesi haline dönüştürülmesi (ör-

neğin meyve suları, konserve vb.), 

 Ana ihraç pazarı olan Rusya’da organik ürün talebinin artması, 

 Hayvansal üretimin artış eğilimde olmasıdır. 

Organik tarımın Azerbaycan’da geliştirilmesinde söz konusu problemlerin ve fırsatların yol hari-

tası niteliği taşıdığı düşünülmektedir. Özellikle tecrübe yetersizliğini ve organik tarımdaki bazı eksik-

likleri giderme adına Azerbaycanve Türkiye işbirliği kapsamında önemli sonuçlar alma fırsatına sahip-

tir. Türkiye’nin AB ile sahip olduğu ilişkiler dikkate alındığında her iki ülkenin organik tarımda geliş-

tireceği işbirliği Avrupa pazarına daha fazla katkı sağlayacağı açıktır.  

5. Sonuç ve Öneriler. 

Birçok Avrupa ülkesinde organik tarım, üretimde kullanılan dış girdilerden ziyade, eko-

sistem yönetimini esas alan bir üretim modeli olarak kabul edilmektedir. Çevrenin yanı sıra 

                                                           
22  Eynalov ve Topçu, 2016. 
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insan, bitki ve hayvan sağlığınasağladığı olumlu katkılarla birlikte organik ürünler, ticarete 

de konu olmaya başlamıştır.  

Organik ürünlere yöneliktüketim talebininözellikle Avrupa’da artan bir eğilim göster-

mesine rağmen,bu talebiniç piyasa ile tam anlamıyla karşılanamadığı bilinmektedir. Bu ne-

denle, diğer dünya ülkeleri açısından da Avrupa, önemli vepotansiyel bir organik tarım pa-

zarı olarak değerlendirilmektedir. Bu perspektiflebilhassa Türkiye ve Azerbaycan’ın, sahip 

olduğu elverişli iklim kuşağı, zengin biyolojik çeşitliliği,görece daha az kirlenmiş tarım top-

rakları ve organik tarım alanında kaydettiğiilerlemeler nedeniyle Avrupa pazarında kayda-

değer bir yeri olacaktır. 

Organik tarım alanında Türkiye’nin sahip olduğu birikimle beraber Azerbaycan’ın önemli 

gelişmeler göstermesi de bu alanda işbirliğinin olabileciğini açıkça göstermektedir. Muhtelif 

projeler kapsamında, Türkiye ve Azerbaycan’ın organik tarım alanında işbirliği bulunmakta 

olup bu alana yönelik belirli paylaşımları da söz konusudur. İki ülkenin birbirini tamamlayıcı 

niteliktekipotansiyelleri başta AB pazarı olmak üzere, diğer ülke pazarlarına yönelik ortak 

çalışmalarının da olabileceğini göstermektedir. Bu işbirliğinin geliştirilerek bilhassa AB piya-

sasına yönelik çalışmaların hızlandırılması adına aşağıda maddeler halinde sunulan önerilerin 

bir an evvel hayata geçirilmesi önem arz etmektedir. 

 Öncelikli olarak, organik tarım üzerinde doğrudan etkisi olan tarım politikaları, mev-

zuatlar gibi hususlar gözden geçirilmelidir.  

 Türkiye’nin AB ile uyumlu organik tarım mevzuatı esas alınarak Azerbaycan mevzuatın-

daki boşlukların giderilmesi gerekmektedir. 

 Organik tarım ihracatını geliştirirken, iç pazarın oluşturulması akabinde tüketici talep-

lerini karşılayabilir nitelikte ürünlerin sunulması da amaçlanmalıdır. 

 Organik tarıma yönelik destekleme mekanizmaları güncellenmeli ve bu alandaki işbir-

liği geliştirilmelidir.  

 Türkiye’nin organik tarım alanındaki bilgi birikimindenAzerbaycan’ın faydalanmasına 

yönelik çalışmalar hızlandırılmalıdır.  

 Organik tarım alanında yetkilendirilmiş kurumlar arasında işbirliği geliştirilmelidir. 

 Türkiye’nin uluslarası yetkiye sahip kontrol ve sertifikasyon kurumlarının Azerbaycan’da 

yürüteceği olasıfaaliyetleri teşvik edilmelidir. 

 Organik tarım alanında çalışan kamu kurum ve kuruluşları, araştırma merkezleri ve si-

vil toplum kurluşları arasındaki işbirliği hızlandırılmalıdır. 

 Azerbaycan üreticilerinin Türkiye ihracat kanallarını kullanma fırsatı sağlanmalıdır. 

 Organik tarıma yönelik AB projelerinde,ortak başvuruların sağlanmasına yönelik çalış-

malara önem verilmelidir. 

Sonuç olarak, her iki ülkenin sahip olduğu tarihi, kültürel, sosyal ve ekonomik yakınlık 

gibi pek çok alanda olduğu gibi organik tarım alanında da olmalıdır. Bilhassa, ortak dilin kul-

lanımı bu fırsatı daha da değerli kılmaktadır. Güngeçtikçe büyüme gösteren AB organik ta-

rım pazarı göz önünde bulundurulduğunda, her iki ülkenin de bu pazardan daha fazla pay 

alma imkanlarının oluştuğuda açıkça görülmektedir. 
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XÜLASƏ 

İqtisadiyyatın ayrı- ayrı sahələrinə investisiyaların yatırılması Azərbaycan iqtisadiyyatının davamlı inkişafı-

nın ən vacib şərtlərindən biri hesab olunur. Qoyulan investisiyaların səmərəliliyinin dəyərləndirilməsinin vacib 

nüanslarından biri, başqa-başqazamanların pul yatırımlarının və diskontlaşdırma üsulu ilə ödəmələrlə müqayi-

sədə zaman amilinin uçotunun vacibiyyətindənasılıdır. Tədqiqat işində investisiya layihələrinin qiymətləndiril-

məsi və ehtiyat imkanlarının müəyyən olunması istiqamətində tədqiqatlar aparılmışdır.  

Açar sözlər:İnvestisiyaların səmərəliliyi, pul yatırımları, maliyyə vəsaitləri. 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ                         

И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗЕРВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

РЕЗЮМЕ 

Непрерывное вложение инвестиций в различные экономические отрасли Азербайджана считается 

самым важным аспектом развития этой отрасли в стране. Один из важнейших нюансом анализа и оценки 

эффективности экономических вложений зависит от сделанных в различное время вложений и также от 

специфики дисконтирования. В исследовательских работах были проведены меры по оценке инвестици-

онных проектов и определению резервных возможностей. 

Ключевые слова: Эффективность инвестирования, денежные вложения, материальные средства, фи-

нансовые ресурсы. 

EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF INVESTMENT PROJECTS MODERN METHODS                                

AND THE DEFINITION OF RESERVE CAPABILITIES 

ABSTRACT 

Continuous investment in various economic sectors of Azerbaijan is considered the most important aspect 

of the development of this industry in the country. One of the most important aspects of the analysis and evaluation 

of the effectiveness of economic investments depends on the investments made at different times and also on the 

specifics of discounting. In the research, measures were taken to evaluate investment projects and determine reserve 

capacities. 

Keywords: investment efficiency, cash investments, financial resources. 

 

1. Giriş 

Real investisiyalaşdırma müəssisələrdə olan investisiya fəaliyyətinin mənbəyi hesab olu-

nur. Onu da bildirməliyik ki, hal-hazırki zamandabir çox müəssisələrdə investisiya fəaliyyəti 

müəssisənin ömrünün davamı üçün vahid çıxış yoludur.Bu səbəblə də, real investisiyaların 

idarəsiçox vacibxüsusiyyətəsahibdir.Ancaqbugünkü investisiya ardıcıllığının bütün müsbət 

yönlərini nəzərə almasaq, Azərbaycanda investisiya şəraitinin hələ də arzuolunan səviyyəyə 

çatmamasının əsas səbəblərini bir çox tədqiqatçılar aşağıdakı kimi izah edirlər: investisiya 

qanunvericiliyinin çatışamamzlıqları, bank sferasının sabit olmaması; müəssisə sahiblərinin 
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hüquqlarının müdafiə edilməməsi; investisiya prosedurunun xarici investorlara istiqamət-

lənməməsi; idarəetmə qurumlarınınmümkün yerli investoru cəzb etməkistəyinə yaxud da 

sözügedən prinsip üçün bacarığının olmaması. 

Müasir zamanda investisiya cəlb olunmasının təhlili əsas elmi araçdırmaların obyekti 

hesab olunur. Elmi resursların və normativ prosedur sənədlərininbir çoxunda zaman-zaman 

eyni məna üçün işlədilən “investisiya cəlbediciliyi” eləcə də “investisiya mühiti” terminləri-

nə tez tez rast gəlirik. “İnvestisiyanın cəlbediciliyi” nintəyin olunmasındayeganə bir anlayış 

mövcud deyil. Yəni, əksər tədqiqatçılar hələ də indiyə kimi onu müəssisənin maliyyə şəraiti 

ilə bərabərləşdirir və hesab edirlər ki, investisiya cəlbediciliyi biavasitəşəkildə müəssisənin 

fəaliyyətdövriyyəsisahəsi ilə bağlıdır. 

Dövrümüzün iqtisadçı alimlərinin fikrincə, investisiya cəlbediciliyi əsasən üç nüansdan: 

faydalı investisiya vəziyyətindən, iqtisadi sferalardakı investisiya sahəsindən, investora 

əlavə səmərəqazandıran müəyyən üstünlüklərin varlığı ilə əlaqədardır. Mənim fikrimcə, in-

vestisiya cəlbediciliyinin təyin olunmasınabu yanaşma digərlərinə görə daha aktual və düz-

gün hesab olunmalıdır, buna səbəb, bəhsi keçən yanaşmanın investisiya proyektinin innova-

siya səmərələrinidiqqətə almasınaşərait yaratmasıdır. İnvestisiya cəlbediciliyi-investisiya ya-

tırımçısınındaha artıq mənfəətə səbəb olan və investisiya yatırımı riskini ən aza endirən sə-

mərəli investisiya və innovasiya prinsiplərinin və müsbət cəhətlərinintoplusudur. 

2. İnvestisiya layihələrində səmərəlilik prinsipi 

Maliyyə investisiyaları deyildikdəfərqli maliyyə üsullarına (aktivlərinə) pul yatırımların 

ınqoyulması başa düşülür. Buna baxmayaraq bu sıraya ilk növbədə, depozitlər, istqrazlar, 

səhmlər daxil edilir. Yüksək risk dərəcəsinə baxmayaraq, maliyyə investisiyaları qısa zaman-

da yüksək gəlir gətirmə bacarığına sahibdirlər. bu növ investisiyalar real investisiyalarla mü-

qayisədə nəzərəçarpacaq likvidliyə sahib olurlar.  

Maliyyə bazarında pul vəsaitərinin investisiyalaşdırılması mövcud olan bütün layihələ-

rin qiymətləndirilməsində əsas nüans kimi çıxış edir. Bir birindən xeyli fərqlənən investisiya 

layihələri bu növ qiymətləndirmənin səciyyəvi və xüsusi tərəfdən mənimsənilməsinə vaci-

biyyət yaradır. 

İnvestisiya layihələrinin seçilməsinin barəsində qərarın ilk sırasında maliyyə vasitələri-

nin, investisiya necəliyinin dəyərləndirilməsidir. Bu qiymətləndirmə aşağıda göstərilən mə-

sələləri əvvəlcədən araşdırmağa şərait yaradır [1, səh 19]. 

1.  Bölgənin, ərazinin (ayrı-ayrı bölgələrin istiqrazları üçün) investisiya cəlbediciliyinin də-

yərləndirilməsi.  

2.  Müəssisənin (müəssisənin ayrı-ayrı səhm və istiqrazları üçün) maliyyə halının investisi-

ya cəlbinindəyərləndirilməsi.  

3.  Maliyyə vasitələrinin dövriyyəsi üslubunundəyərləndirilməsi.  

4.  Maliyyə vasitələrinin emissiyası şərtlərinin qiymətləndirilməsi.  

5.  Emissiyanın əsas məqsədi, meydanagəlməşərtləri,faizlərin və s. müəyyən olunması və 

ödənilməsi dövrü. 

Bazar iqtisadiyyatının yüksək dərəcədə tərəqqi etdiyi dövlətlərdəfərqli-fərqli maliyyə va-

sitələrinin investisiya tərkibində reytinq dəyərləndirilməsindən faydalanırlar. İnvestisiyanın 

faydalılığıhər zaman səmərənin (gəlirin) məsrəflərə nisbəti kimi götürülür.Maliyə investisi-

yasının faydalılığının müəyyənləşdirilməsindəməsrəflər, həmin layihələrin yaradılması üçün 
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sərf olunan pul vəsaitləri hesab olunur. Gəlirinyüksək səmərəsinin isə başqa-başqapul vəsai-

tlərinin həqiqi dəyəri ilə onların sərfinin cəm vəsaitlərin fərqi ilə hesablanır.  

İnvestisiyalarının layihələrinin səmərəliliyinin (gəlir normasının) hesablanması üçün aşa-

ğıda verilən düstur istifadə olunur. 

GNmi=(Ggöz/Am) * 100=((Dm-Am)/Am))*100 

burada ,GNmi- investisiya layihəsinin gəlir norması(səmərəliliyi),%;  

Ggöz- investisiya layihəsindən gözlənilən səmərə;  

Am- pul vəsaitlərinə investisiyalaşmamiqdarı;  

Dm- müxtəlifpul vəsaitlərininhəqiqiqiyməti (investisiya layihələrininreallaşdırılması anı-

na təsadüf edir). 

İnvestisiya layihələrinin səmərəliliyinin sübuta yetirilmişxüsusiyyətləribirbaşa layihənin 

pula çevrilə bilməsinin əsas dəyərləndirici və onun reallaşdırılmasının səmərəliliyin göstəri-

cisinin müəyyən olunmasıprinsipində özünü biruzə vermişdir. 

İnvestisiya layihəsinin pulla satılmaxüsusiyyətininkifayət şərti kimi bir hesablamanın 

hərbirsəviyyəsində (ay, rüb və ya il) həqiqi pul gəlirindənəldə olunansəmərəninmüsbət ol-

masını nəzərə almaq olar.  

Nəzərə almaq labüddür ki, istənilən formada pulla satılmayan layihələrin səmərəliliyinə 

əsasən hesablamalar həyata keçirilmir. Lakinpul vəsaiti hesabına satıla bilən investisiya layi-

hələri, layihənin qurucuları üçün səmərəsiz ola bilər [2, səh 35].  

Həmçinin onu da qeyd etməyimiz yerinə düşər ki, layihənin maliyyələşdirilməsinin ilk 

əvvəlində məqsədəuyğunluğu barəsindədəqiq qərar qəbul etməmişdən, investor yalnız onun 

reallaşdırılmasınınfaydalılığınınnəzər salınan metodika üzrə hesablanmış göstəriciləri ilə 

bitmir. İnvestisiya layihəsinin müəssisəsinin tərəqqisinin ümumi prinsipəuyumlu olması sə-

viyyəsi kimi prinsiplərindiqqətə alınması səciyyəvivacibiyyətəsahibdir. Layihənin həyata ke-

çirilməsininbölgələr üçünidarə olunması və cəmiyyət içində müəssisənin əlverişli portfilosu-

nun yaranmasına təsiri, eləcə də bazarın nəzarət olunan hissəsininçoxalmasışansları və s. o 

qədər də böyükvacibiyyət kəsb etmir. 

3. İnvestisiya layihələrinin ehtiyat imkanlarının müəyyən olunması 

Investisiyaların qoyuluşu, investisiya layihələrinin həyata keçirilməsi və bu proseslərlə 

əlaqədar olan bütün prosedurlar investisiya fəaliyyəti adlanır. Investisiya fəaliyyəti müəssisə-

nin bütün inkişaf strategiyasının məqsədləri ilə birbaşa əlaqədardır. Bu səbəblə maliyyə ehti-

yatlarının və investisiyaların maddi texniki həcmi investisiya vəsaitlərinin tələbatını müəyyən 

edir.  

Maddi və pul vəsaitlərinin uzun zamanlı istifadəsi məhz investisiya fəaliyyəti hesabına 

həyata keçirilir. İnvestisiya, hər bir sənaye sahəsinin istehsal mümkünlüyününartırılmasının, 

istehsal ehtiyatlarının bərpası, texniki və texnoloji təminatınmüasirləşməsinə, yeni istehsal 

formaları və güclərinin hazırlanıbistismara verilməsinə, yeni məhsul formalarının yaradıl-

ması və başqa istiqamətlərə yönələ bilər. 

İnvestisiya ehtiyatlarının imkanlarının müəyyən olunmasından sonra hazırkı qanunveri-

ciliyə əsasən investisiya fəaliyyətinin pul vəsaiti ilə təmin olunma mənbələrinə aşağıda gös-

tərilənləriaid edə bilərik [3, səh 41]: 
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-  investisiya sahibinin şəxsi maddi və intellektual mal varlığı, pul vəsaiti və təsərrüfat eh-

tiyatları (xeyir, amortizasiya bölünmələri, fiziki və hüquqi vətəndaşların pul vəsaitləri, 

əmanətləri, təbbi fəlakət eləcə də qəza zamanı dəymiş zərərinqarşılanmasıməqsədilə 

sığortaçılarınuyğunödəmələri və s.); 

-  investisiya sahibinin borc vəpul vəsaiti (bank və büdcə kreditləri, istiqrazlar və başqapul 

vəsaitləri);  

-  investisiya sahibinin cəlb olunmuşpul vəsaiti (işçilərin, şəxslərin, hüquqi vətəndaşların 

hissələri və başqahüquqları, səhmlərin satılmasından əldə olunangəlir);  

-  kapitaldan və kapitaldan kənar fondlardan investisiya niyyətiləixtisarlar; 

-   yerli olmayan hüquqi və fiziki fərdlərin investisiya paylanmaları; 

-   təşkilatların, şirkətlərin və fərdlərin əvəzsiz və xeyriyyə hüquqları, ianələri və s. 

Həqiqi investisiyaların müxtəlifvəsaitlərininyenilənməsi, fərqli növə sahib qeyri-maddi 

aktivlərinin əldə olunması, maddi dövriyyə aktiv ehtiyatlarının çoxaldılması kimi formaları, 

ənənəvi şəkildə, yüksək investisiya xərcləri , investisiya layihələrinin əsaslandırılması daxili 

xidmət sənədi şəkli olub, orada motivlər, obyektin yönlənməsi, investisiyanın tutumu, 

həmçinin də onun arzu olunanfaydalılığı əks etdirilir. 

Təqvim planlamasında ehtiyatın yaradılması prinsipi planlaşdırma prosedurunda müx-

təlif vəzifələrin yerinə yetirilmə zamanınınən yüksək gecikdirilməsinin təyin xətti ilə həyata 

keçirilir. Sözügedən ehtiyat, layihənin iştirakçıları (sifarişçi, podratçı, sub- podratçı) vasitəsi-

lə paylanır. Diqqətə alınan ehtiyat əksər vaxtlarda bütün təqvim planlaşdırılmasınınzamanı 

olantutumundan 10-13 %-dən artıq ola bilməz. Layihə iştirakçılarıiçində həmin ehtiyat zama-

nının paylanması metodu müqavilədə özünü biruzə verməlidir. 

Şirkətindövretmə aktivlərinin hərzamankipayınıntutumununmiqdarıişləmə fəaliyyəti-

nin risklərindən, öncədən gətirilmə və istiqamətli təyinatabağlı deyildir. Yəni, sözügedən döv-

riyyə aktivlərinin çirkətlərinümumiiş fəaliyyətinin reallaşdırılması üçün vacibtəməl hesab 

olunan minimumu sabit qalır. Dövretmə aktivlərinin sabit qalmayanpayı isə məhsul satışının 

tutumununçoxalması ilə əlaqədar olaraq ehtiyatların çoxaldılması (mövsümü formalı), öncə-

dən gətirilmə və istiqamətli təyinatla bağlıdəyişkənliklərihesabedir. Dövriyyə aktivlərinin sa-

bit olmayan hissəsində onlarda ən yüksək və orta tələb amilləribir – birindən fərqləndirilir [4, 

səh 26]. 

4. Nəticə 

İqtisadi nəzəriyyə hissəsindən hamımız bilirik ki, ehtiyatlar məhdud olduqca, onun daha 

çox səmərəli istismarına təlabat artar. Bu baxımdan dövlətin investisiya yatırımlarının maliy-

yələşdirməsi sərhədli şəkildəaktual hesab olunur. Bunun bir hissəsi dövlətin istiqamətli inves-

tisiya hazırlıqlarısahəsindəhəyata keçirilən sosial təminatlı (faktiki olaraqxeyirverməyən) 

layihələrin həyata keçməsinə sərf olunur. 

Kapital investisiyalarının səmərəli və sərfəli şəkildəistismarı və istiqamətli proqramlar 

əsasında dövlət nəzarətinin genişləndirilməsi, məqsədli layihələrinseçilməsi və həyatam ke-

çirilməsi, investisiya institutlarının, təşkilatlarının və dövlətin maddi və mənəvi maraqlarını 

təmin edən uzlaşma mexanizmlərinin işlənməsinin daha da yaxşılaşdırılmasınaəsasənkapital 

investisiya ehtiyatlarının istifadəsinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi müasir dövrdə investisi-

ya layihələrinin başlıca gözləntiləridir. 
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XÜLASƏ 

Məqalədə son illərdə regionlarda yaşayan əhalinin pul gəlirləri və istehlak xərclərinin quruluşunda baş ver-

miş dəyişikliklər qiymətləndirilmişdir. Həmçinin regionların sosial-iqtisadi inkişafında qeyri-bərabərliyə səbəb 

olan amillər araşdıırılmışdır.  

Açar sözlər: həyat səviyyəsi, istehlak xərcləri, pul gəlirləri, işsizlik səviyyəsi, əmək bazarı. 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В СТРУКТУРЕ ДОХОДОВ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ РАСХОДОВ 

НАСЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКА ВЛИЯЮЩИХ НА НИХ НЕКОТОРЫХ ФАКТОРОВ 

РЕЗЮМЕ 

В статье приводиться оценка изменений прощедших в структуре денежных доходов и расходов насе-

ления проживающего в регионах за последние годы. В том числе рассмотрены факторы способствующие 

неравенству в социаьно-экономическом развитии регионов. 

Ключевые слова: уровень жизни, потребительские расходы, денежные доходы, уровень безработица, 

рынок труда. 

ESTIMATING STRUCTURE OF INCOME AND CONSUMER EXPENDITURE                                                               

OF THE POPULATION AND AFFECT THEM OF SOME FACTORS 

ABSTRACT 

The article have estimated structure of the income and consumer expenditure of population which are living 

in the regions in recent years. Also investigated factors which lead inequality socio-economic development in the 

regions. 

Key words: standard of living, consumer spending, cash income, unemployment level, labor . 

 

Giriş 

Respublikamızın ərazisində sosial-iqtisadi sahələrin inkişafı ayrı-ayrı rayonlar arasında 

böyük fərqlərlə xarakterizə olunur, həmçinin də onlarda şəhər və kənd əhalisinin inkişaf 

səviyyələri də müxtəlif cür formalaşmışdır.Qeyd edək ki, regionların hərtərəfli inkişafı üçün 

kifayət qədər potensial olsada, əvvəlki regional inkişaf proqramlarının həyata keçirilməsi za-

manı təcrübə göstərdi ki, həmin imkanlardan heç də hər yerdə və həmişə yetərincə istifadə 

olunmamışdır. Bu səbəbdən regionların inkişaf səviyyəsi potensial imkanlardan xeyli geri qa-

lır. Azərbaycanın bütün regionlarında istehsal olunan sənaye məhsulu Bakı şəhərində isteh-

sal olunan sənaye məhsulundan dəfələrlə azdır. Azərbaycanın dövlət büdcəsinin gəlirlərinin 

formalaşmasında regionların payı çox aşağı səviyyədədir. Birgə müəssisələrin cəmi 15%, kiçik 

müəssisələrin isə 30%-ə qədəri regionlarda yerləşir [1,s.39-40]. Qeyd edək ki, regionların sosial-

iqtisadi inkişafındakı qeyri-bərabərlik daha çox mədəni-məişət ənənələri, məhsuldar qüvvə-

lərin regionlar arasında qeyri-mütənasib paylanması, məskunlaşma mühiti, regionların müx-

təlif iqlimə və coğrafi şəraitə malik olması, ərazinin təbii resurs potensialı kimi amillərlə bağ-
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lıdır. Həmçinin, səbəblərdən biri kimi əsas sənaye-ticarət, istehsal müəssisələrinin Bakı şəhə-

rində cəmləşməsini də göstərmək olar. Digər əsas səbəblərdən biri isə Ermənistanın Azərbay-

cana qarşı apardığı işğalçı müharibə nəticəsində torpaqlarımızın 20 faizinin zəbt olunması, 

işğal altında qalan rayonlarda mövcud iqtisadi potensialın talan edilməsi, istehsal-texniki və 

infrastruktur obyektlərin dağıdılması, bir milyona yaxın vətəndaşın öz yaşayış və iş yerlərini, 

var-dövlətlərini itirərək öz vətənində qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə düşməsidir. Bu 

baxımdan Regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət Proqramlarının işlənib hazırlan-

ması və həyata keçirilməsi müstəqil Azərbaycan Respublikasının iqtisadi tarixində zəruri bir 

hadisədir.  

İqtisadi rayonlar üzrə istehlak xərclərivə onların                                            

quruluşunda baş vermiş dəyişikliklər 

Azərbaycanda ev təsərrüfatları üzrə aparılmış müayinə materiallarının təhlili iqtisadi 

rayonlar üzrə əhalinin həyat səviyyəsi göstəriciləri üzrə fərqlərin olduğunu göstərir. İqtisadi 

rayonlar üzrə əhalinin istehlak xərclərinə nəzər salsaq görərik ki, dövrün əvvəlinə bu gös-

tərici aşağı səviyyədə olmuş, artıq sosial proqramların icrası ilə bağlı olaraq, növbəti illərdə 

artmışdır. Bakı şəhərində əhalinin həm pul gəlirləri, həm də istehlak xərcləri müqayisə edilən 

dövr ərzində respublikanın digər iqtisadi rayonları ilə müqayisədə daha yüksək olmuşdur. 

Bakı şəhərində əhalinin istehlak xərclərinin həcmində 4,6 dəfə və ya 214,2 manat artım baş 

vermişdir. Bakı şəhərindən sonra Naxçıvan iqtisadi rayonunun əhalisinin istehlak xərclərinin 

həcmirespublikanın digər iqtisadi rayonları ilə müqayisədə daha çox olmuşdur. Başqa sözlə, 

bu iqtisadi rayonda əhalinin istehlak xərclərinin həcmi Bakı şəhəri ilə müqayisədə dövrün 

əvvəlində 9,4 manat, dövrün sonunda isə 8,1 manat az olmuşdur. Bu da Naxçıvan iqtisadi ra-

yonunun blokadada olması, həmin regionun əhalisinin gəlirlərinin yüksək olması ilə əlaqədar 

olmuşdur.    

Cədvəl 1. İqtisadi rayonlar üzrə istehlak xərcləri, ayda hər nəfərə, manatla 

  

2005 

 

2010 

 

2015 

2015-ci ildə 2005-ci ilə nisbətən  

manat dəfə 

Ölkə üzrə 52.1 147,4 245.6 193,5 4,7 

Naxçıvan 50.9 161,3 266.4 215,5 5,2 

Abşeron 50.8 137,2 240.0 189,2 4,7 

Gəncə-Qazax 49.8 146,7 236.2 186,4 4,7 

Şəki-Zaqatala 49.2 139,6 226.6 177,4 4,6 

Lənkəran 48.8 136,5 238.4 189,6 4,9 

Quba-Xaçmaz 51.6 143,6 231.5 179,9 4,5 

Aran 48.5 136,1 233.3 184,8 4,8 

Yuxarı Qarabağ 47.3 133,2 230.2 182,9 4,9 

Dağlıq Şirvan  48.1 135,2 240.6 192,5 5,0 

Kəlbəcər-Laçın - 133,3 245.5 - - 

Bakı şəhəri 60.3 171,6 274.5 214,2 4,6 

Mənbə: [2,3,4]. 

Qeyd: Bu və sonrakı cədvəllər Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin materialları 

əsasında müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir. 

2015-ci ildə ölkə əhalisinin istehlak xərclərinin həcmi ilə müqayisədə Abşeron iqtisadi 

rayonundaəhalinin istehlak xərclərinin həcmi5,6 manat, Gəncə-Qazax iqtisadi rayonunda9,4 

manat, Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunda19 manat, Lənkəran iqtisadi rayonunda 7,2 manat, 

Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda14,1 manat, Aran iqtisadi rayonunda12,3 manat, Yuxarı 

Qarabağ iqtisadi rayonunda 15,4 manat, Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonundaisə 5 manat az 
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olmuşdur. İqtisadi rayonlar üzrə istehlak xərclərinin təhlili onun quruluşunda keyfiyyət də-

yişikliklərinin baş verdiyini göstərir. 

Cədvəl 2. İqtisadi rayonlar üzrə istehlak xərclərinin quruluşu, %-lə 
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2005 

Ərzaq xərcləri 54,3 60,0 56,4 55,1 58,1 58,2 57,1 52,8 59,7 58,0 - 50,6 

Qeyri-ərzaq xərcləri 21,8 21,0 18,9 22,8 21,9 19,6 24,4 23,6 15,6 21,7 - 21,2 

Xidmət xərcləri 20,4 16,6 21,8 18,6 17,0 17,7 16,6 19,5 19,5 18,3 - 24,8 

Digər xərclər 3,5 2,5 2,9 3,5 3,1 4,5 2,0 4,0 5,0 2,2 - 3,4 

2010 

Ərzaq xərcləri 48,7 46,4 53,7 47,5 51,3 51,4 19,2 48,6 51,9 46,9 55,9 46,4 

Qeyri-ərzaq xərcləri 21,9 24,1 19,4 23,6 21,2 20,7 22,7 22,1 19,1 26,7 15,0 21,9 

Xidmət xərcləri 25,4 25,8 23,6 24,7 22,7 23,5 23,8 25,8 24,1 23,8 25,2 28,2 

Digər xərclər 4,0 3,7 3,4 4,4 4,7 4,6 4,5 3,6 4,9 2,4 4,0 3,5 

2015 

Ərzaq xərcləri 41,0 40,3 42,3 41,0 41,9 41,6 41,5 39,6 42,9 40,5 45,8 40,6 

Qeyri-ərzaq xərcləri 24,7 24,9 25,1 24,5 25,8 26,6 24,1 26,1 22,3 28,0 17,7 24,0 

Xidmət xərcləri 29,7 30,8 28,3 29,9 28,9 26,9 29,0 30,1 29,2 27,5 30,7 30,0 

Digər xərclər 4,6 3.9 4.2 4.8 3.3 4.9 5.4 4.3 5.4 4.0 5.9 4.8 

*2005-ci ildə ev təsərrüfat-da Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonu üzrə göstəricilər yoxdur. 

Mənbə: [2,3,4]. 

Müqayisə edilən dövr ərzində istehlak xərclərinin tərkibində əsas yeri ərzaq xərcləri tut-

sada bu istiqamətdə əhalinin xərcləri getdikcə azalmış, qeyri-ərzaq və xidmətlərə çəkilən xərc-

lərin xüsusi çəkisində isə artım baş vermişdir. Naxçıvan iqtisadi rayonunda istehlak xərcləri-

nin tərkibində ərzağa çəkilən xərclərin xüsusi çəkisində 19,7 faiz bənd, Abşeron vəGəncə-Qa-

zax iqtisadi rayonlarında 14,1 faiz bənd, Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunda 16,2 faiz bənd, 

Lənkəran iqtisadi rayonunda 16,6 faiz bənd, Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda 15,6 faiz bənd, 

Aran iqtisadi rayonunda 13,2 faiz bənd, Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonunda 16,8 faiz bənd, 

Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonunda isə 17,5 faiz bənd azalma baş vermişdir. 

Qeyri-ərzaq və xidmətlərə çəkilən xərclərin xüsusi çəkisində isə Naxçıvan iqtisadi rayo-

nu üzrə müvafiq olaraq, 3,9 və 14,2 faiz bənd, Abşeron iqtisadi rayonu üzrə 6,2 və 6,5 faiz bənd, 

Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu üzrə 1,7 və 11,3 faiz bənd, Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu üzrə 3,9 

və 11,9 faiz bənd, Lənkəran iqtisadi rayonu üzrə 7,0 və 9,2 faiz bənd, Aran iqtisadi rayonu 

üzrə 2,5 və 10,6 faiz bənd, Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu üzrə 6,7 və 9,7 faiz bənd, Dağlıq 

Şirvan iqtisadi rayonu üzrə isə 6,3 və 9,2 faiz bənd artım baş vermişdir. İqtisadi rayonlar üzrə 

yalnız Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda qeyri-ərzaq xərclərinin xüsusi çəkisində 0,3 faiz bənd 

qədər azalma baş vermişdir. Əvəzində isə xidmətə çəkilən xərclərin xüsusi çəkisində 12,4 faiz 

bənd artım baş vermişdir.  

Xidmətə çəkilən xərclərin tərkibində təhsil və səhiyyəxərclərinin payı da artmışdır (Cəd-

vəl). Baxmayaraq ki, müqayisə edilən dövr ərzində rayonlar üzrə dövlət büdcəsindən təhsil 

və səhiyyəyə ayrılan xərclərin həcmi artmışdır, ev təsərrüfatlarının bu istiqamətdə xərcləri-

nin artım tempi daha yüksək olmuşdur.  
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Cədvəl 3. İqtisadi rayonlar üzrə əhalinin istehlak xərclərinin tərkibində təhsil və səhiyyə xərclərinin payı, %-lə 

  

Təhsil xərcləri 

 

Səhiyyə xərcləri 

2005-ci ilə nisbətən 

2015-ci ildə, fərq,  

faiz bənd 

2005 2010 2015 2005 2010 2015 təhsil səhiyyə 

Naxçıvan 0,8 1,7 2.2 2,5 2,6 3.6 1,4 1,1 

Abşeron 1,5 2,5 2.5 3,7 4,3 5.0 1,0 1,3 

Gəncə-Qazax 1,3 1,3 1.9 3,2 3,8 4.7 0,6 1,5 

Şəki-Zaqatala 1,1 2,0 2.2 3,5 4,4 6.8 1,1 3,3 

Lənkəran 1,0 1,9 2.1 3,5 4,1 4.5 1,1 1,0 

Quba-Xaçmaz 0,6 0,7 1.4 3,5 3,3 4.3 0,8 0,8 

Aran 0,9 1,3 1.7 3,8 4,1 5.1 0,8 1,3 

Yuxarı Qarabağ 2,1 0,6 1.7 3,9 2,4 4.2 -0,4 0,3 

Dağlıq Şirvan  0,8 0,8 1.0 3,0 2,5 5.6 0,2 2,6 

Kəlbəcər-Laçın - 1,5 1.7 - 4,1 4.2 - - 

Bakı şəhəri 1,9 2,1 2.3 3,3 3,4 4.2 0,4 0,9 

Mənbə: [2,3,3]. 

İqtisadi rayonlar üzrə gəlirlərin quruluşunda baş vermiş dəyişikliklər 

İstehlak xərcləri ilə yanaşı iqtisadi rayonlar üzrə gəlirlərin quruluşunda da keyfiyyət də-

yişiklikləri baş vermişdir. Belə ki, bütün iqtisadi rayonlar üzrə əhalinin pul gəlirlərinin tərki-

bində əmək gəlirlərinin xüsusi çəkisi artmış, hər növ satışdan və sosial transfertlərdən gələn 

gəlirlərin xüsusi çəkisində isə azalma baş vermişdir. Müqayisə edilən dövr ərzində Naxçıvan 

iqtisadi rayonu üzrə əhalinin əmək gəlirlərinin xüsusi çəkisində 13,6 faiz bənd, Gəncə-Qazax 

iqtisadi rayonu üzrə 16,5 faiz bənd, Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu üzrə 9,0 faiz bənd, Lənkə-

ran iqtisadi rayonu üzrə 2,5 faiz bənd, Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu üzrə 12,0 faiz bənd, Aran 

iqtisadi rayonu üzrə 5,0 faiz bənd, Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu üzrə 20,8 faiz bənd, Dağlıq 

Şirvan iqtisadi rayonu üzrə isə 8,4 faiz bənd artım baş vermişdir. Hər növ satışdan və sosial 

transfertlərdən gələn gəlirlərin xüsusi çəkisində isə Naxçıvan iqtisadi rayonunda müvafiq 

olaraq, 11,9 və 7,9 faiz bənd, Abşeron iqtisadi rayonunda 1,0 və 5,1 faiz bənd, Gəncə-Qazax 

iqtisadi rayonunda 9,6 və 7,7 faiz bənd, Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunda 6,3 və 11,9 faiz bənd, 

Lənkəran iqtisadi rayonunda 3,3 və 9,7 faiz bənd, Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda 7,9 və 7,1 

faiz bənd, Aran iqtisadi rayonunda 7,7 və 10,1 faiz bənd, Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonunda 

25,9 və12,6 faiz bənd, Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonunda isə 4,9 və 15,1 faiz bəndi qədər azal-

ma baş vermişdir. 

Cədvəl 4. İqtisadi rayonlar üzrə gəlirlərin quruluşu, ayda hər nəfərə, %-lə 
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2005 

əmək gəlirləri 53,6 49,2 70,9 37,6 39,4 47,4 44,4 44,9 25,9 57,1 - 73,1 

hər növ satışdan 20,3 32,5 4,1 27,9 32,0 25,2 29,5 27,9 43,1 21,2 - 4,9 

sosial transfertlər 11,7 19,1 22,5 23,4 27,4 24,8 21,1 26,2 38,6 26,4 - 19,7 

digər 14,4 16,0 26,1 38,4 28,2 27,0 28,7 25,2 23,2 15,0 - 21,0 
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2010 

əmək gəlirləri 59,8 57,1 70,6 55,4 47,6 60,0 53,1 51,6 36,1 68,6 59,5 76,7 

hər növ satışdan 15,1 28,4 2,2 19,0 25,5 20,1 28,0 19,0 22,1 15,0 0,3 4,0 

sosial transfertlər 15,1 9,8 14,4 14,5 15,7 16,0 13,4 16,0 31,9 12,7 33,0 11,5 

digər 9,9 4,5 12,7 11,2 11,2 12,9 5,6 13,3 10,0 3,7 7,2 7,8 

2015 

əmək gəlirləri 59,1 62,8 69,9 54,1 48,4 49,9 56,4 49,9 46,7 65,5 62,8 72,8 

hər növ satışdan 14,3 20,6 3,1 18,3 25,7 21,9 21,6 20,2 17,2 16,3 0,2 3,0 

sosial transfertlər 15,8 11.2 17.4 15.7 15.5 15.1 14.0 16.1 26.0 11.3 30.7 13.8 

digər 10,8 5.3 9.6 12.0 10.6 13.2 8.0 13.6 10.0 6.9 6.2 10.3 

Mənbə: [2,3,3]. 

İqtisadi rayonlar üzrə əmək bazarının müasir vəziyyətinin təhlili 

Qeyd edək ki, regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə əlaqədar qəbul edilmiş dövlət proq-

ramlarında regionlarda məşğulluq sahəsində regional iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi, 

məşğulluq səviyyəsinin artırılması, təklif olunan işçi qüvvəsi ilə mövcud iş yerlərinin sayı 

arasında tarazlığı təmin edən şəraitin yaradılması kimi bu və ya digər tədbirlərin həyata ke-

çirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Nəzərdə tutulmuştədbirlərin ardıcıl olaraqhəyata keçirilməsi 

nəticəsində rayonlarda yeni iş yerləri açılmış, müvafiq olaraq, əhalinin iş yerləri ilə təminatı 

istiqamətində işlər görülmüşdür. İqtisadi rayonlar üzrə yeni açılmış iş yerlərinin sayını xa-

rakterizə edən saylı cədvəl məlumatlarının təhlilinə əsasən 2005-2015-ci illəri əhatə edən dövr 

ərzində iqtisadi rayonlarda yeni açılmış iş yerlərinin tərkibində daimi iş yerlərinin sayıçox 

olmuşdur. Bir çox iqtisadi rayonlarda əhalinin mövsümi o cümlədən, kənd təsərrüfatından, 

daha çox yay aylarında turizm xidmətlərinin göstərlməsindən əldə etdikləri gəlirlərinin üs-

tünlük təşkiletməsinə baxmayaraq,daimi iş yerləri onların həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırıl-

masında əhəmiyyətli rol oynayır. Müqayisə edilən dövr ərzində Bakı şəhərindən sonra ən çox 

yeni iş yerləri Abşeron, Gəncə-Qazax, Aran iqtisadi ryonlarında açılmışdır. 2015-ci ildə Abşe-

ron iqisadi rayonunda yeni açılmış iş yerlərinin tərkibində daimi iş yerlərinin xüsusi çəkisi 

yüksək olmaqla 96,6% təşkil etmişdir. Naxçıvan iqtisadi rayonunda da daimi iş yerlərinin 

xüsusi çəkisi yüksək olmuşdur, başqa sözlə 97,6% təşkil etmişdir. Təhlilə əsasən iqtisadi ra-

yonlarda yeni açılmış iş yerlərinin sayında azalma baş versədə açılan iş yerlərinin əksəriyyəti 

daimi iş yerləri olmuşdur. 

Cədvəl 5. İqtisadi rayonlar üzrə yeni açılmış iş yerlərinin sayı 

 

İQTİSADİ RAYONLAR 

2005 2010 2015 2015-ci ildə cəmi 

açılmış iş yerlərinin 

tərkibində daimi iş 

yerlərinin xüsusi 

çəkisi, % 

 

cəmi 

 

ondan 

daimi 

 

cəmi 

 

ondan 

daimi 

 

cəmi 

 

cndan 

daimi 

Azərbaycan Respublikası  

üzrə- ocümlədən: 

169013 109802 73009 52721 115869 91119 78,6 

Bakı şəhəri  27402 26607 16153 16153 39365 36765 93,4 

Abşeron iqtisadi rayonu 9045 3947 3617 3279 11180 10799 96,6 

Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu  20223 13230 10599 5914 13510 7654 56,7 

Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu  7876 5704 3943 3086 5202 4336 83,4 

Lənkəran iqtisadi rayonu  24257 14083 5066 2798 7723 5538 71,7 

Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu  9145 5460 5965 2472 4693 3690 78,6 

Aran iqtisadi rayonu  40006 25247 13894 9933 22122 14647 66,2 
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Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu  4308 2340 2325 1116 3711 1890 50,9 

Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu  5514 3139 3178 1418 4680 2208 47,2 

Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonu  610 411 363 363 775 755 100 

Naxçıvan iqtisadi rayonu  8419 4356 3556 2837 2908 2837 97,6 

Mənbə: [5]. 

İqtisadi rayonlarda iqtisadiyyatda həm muzdla işləyənlərin sayında həmdə onların orta 

aylıq əmək haqqılarındaartım baş versədə bu göstəricilər üzrə də regional fərqlər mövcud ol-

muşdur. İqtisadiyyatda muzdla işləyən əhalinin orta aylıq əmək haqqının həcmi Naxçıvan 

iqtisadi rayonunda 5,2 dəfə olmaqla 322,5 manat, Abşeron iqtisadi rayonunda 4,7 dəfə olmaq-

la 284,3 manat, Gəncə-Qazax iqtisadi rayonunda 4,2 dəfə olmaqla 220,9 manat, Şəki-Zaqatala 

iqtisadi rayonunda 3,9 dəfə olmaqla 190,1 manat, Lənkəran iqtisadi rayonunda 4 dəfə olmaqla 

206,9 manat, Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda 3,9 dəfə olmaqla 225,4 manat, Aran iqtisadi 

rayonunda 3,6 dəfə olmaqla 199,8 manat, Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonunda 4,3 dəfə olmaqla 

185 manat, Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonunda 4,3 dəfə olmaqla 198,6 manat, Dağlıq Şirvan 

iqtisadi rayonunda isə 4 dəfə olmaqla 202,3 manat artım baş vermişdir. 

Müqayisə edilən dövr ərzində Bakı şəhəri istisna olmaqla iqtisadi rayonlar üzrə status 

almış işsizlərin və işsizliyə görə müavinət alanların sayında azalma baş vermişdir. 2015-ci ildə 

status almış işsizlərin sayı daha çox Aran, Yuxarı Qarabağ və Gəncə-Qazax iqtisadi rayonla-

rında olmuşdur. Status almış işsizlərin sayı Dağlıq Şirvan, Şəki-Zaqatala, Lənkəran iqtisadi 

rayonlarında isə nisbətən az olmuşdur. Bu kateqoriya əhalinin sayının çox olması həmin re-

gionlarda yaşayan əhalinin sayı, işsizlik səviyyəsindən asılı olmuşdur. 

Cədvəl 6. 2015-ci ildə rayonlar üzrə əmək bazarı 
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2005 

İqtisadiyyatda 

muzdla işləyənlərin 

sayı, min nəfər 

1297,1 53,8 547,6 72,0 139,8 69,1 67,9 49,0 209,4 41,4 19,9 27,2 

İqtisadiyyatda muzdla 

işləyənlərin orta aylıq 

əmək haqqı, manat 

123,6 77,2 474,8 76,6 69,7 65,3 69,3 78,1 76,1 55,8 60,4 67,5 

Status almış 

işsizlərin sayı 
56343 7904 9828 1091 3636 2968 2360 1489 13984 7083 4043 1957 

İşsizliyə görə 

müavinət 

alanların sayı 

2087 271 505 193 164 70 73 62 452 141 53 103 

2015* 

İqtisadiyyatda 

muzdla işləyənlərin 

sayı, min nəfər 

1502,5 102,5 683,5 79,4 143,9 72,5 69,7 49,1 209,3 44,1 20,5 28,0 

İqtisadiyyatda 

muzdla işləyənlərin 

orta aylıq əmək haqqı 

466,9 399,7 666,8 360,9 290,6 255,4 276,2 303,5 275,9 240,8 259,0 269,8 

Status almış 

işsizlərin sayı 
28777 - 12113 1499 1799 803 839 969 7204 1543 1317 791 

İşsizliyə görə 

müavinət 

alanların sayı 

1543 - 718 136 151 81 40 49 235 57 35 41 

Mənbə: [5]. 
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Regional inkişafla bağlı dövlət proqramlarının icrası sosial-iqtisadi inkişaf sahəsində 

nəzərdə tutulmuş tədbirlərin həyata keçirilməsi əhalinin həyat səviyyəsində mühüm rol oy-

namışdır. Əvvəlki hər iki dövlət proqramlarının icrası dövründə bütün iqtisadi rayonlara da-

xil olan şəhər və rayonların sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsinə dair əlavə 240 sə-

rəncam imzalanmışdır. Regionlarda infrastrukturun bərpası və inkişafı, səhiyyə və təhsil 

müəssisələrinin tikintisi, əhalinin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması istiqamətində tədbirlər 

həyata keçirilmiş və bu sahəyə iri həcmli investisiyalar yönəldilmişdir.  

Nəticə 

Beləliklə,təhlilə əsasən, müqayisə edilən 2005-2015-ci illər ərzində əhalinin gəlir və isteh-

lak xərclərinin quruluşunda regional fərqlər mövcud olmuşdur. Regional fərqə müxtəlif sosial, 

iqtisadi, əhalinin sağlamlığı, coğrafi amilləro cümlədən, təhsil səviyyəsi, ailə tərkibi, yaş, cins 

kimi demoqrafik amillər də təsir göstərir.Statistik məlumatların təhlilinə əsasən iqtisadi ra-

yonlarda müqayisə dilən dövr ərzində açılmış yeni iş yerlərinin əksəriyyəti fərdi sahibkarlıq 

müəssisələrində və yeni yaradılmış müəssisə və təşkilatlarda olmuşdur.  

Qeyd edək ki, “Məşğulluq haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu”nda mülkiy-

yətində torpaq payı olanlar məşğul əhali hesab edilir. Həmçinin işsiz əhalinin bir hissəsi bu və 

ya digər səbəblərdən müvafiq məşğulluq xidməti orqanlarına müraciət edib işsiz statusu al-

madıqlarından iqtisadi regionlarda əmək bazarını geniş təhlil etmək çətinlik yaradır.  
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TƏMİNATI VƏ BU SAHƏDƏ MÖVCUD OLAN PROBLEMLƏR 
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XÜLASƏ 

Dünya iqtisadi sferasında neftqaz sənayesi fərqli ölkələrdə, bir – birindən tamamilə seçilən mülkiyyət şəkil-

lərində meydana çıxmışdır. Bu günkü gündə Azərbaycanın neftqaz sənayesi öz şəxsi regional siyasət, geoiqtisadi 

və mental səciyyələrinə görə başqa dövlətlərdən geri qalmır. Tədqiqat işində neftqazçıxarma sənayesinin maddi – 

texniki təminatı və bu sahədə yaranan problemlər tədiq olunmuş və ortaya qoyulan məsələnin həlli üçün ümumi 

çıxış yolları göstərilmişdir. 

Açar sözlər:Neftqazçıxarma sənayesi,maddi-texniki təchizat, quyuların neftvermə səmərəliliyi, maliyyə 

vəsaitləri. 

ФИНАНСОВАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ             

И ПРОБЛЕМЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ В ЭТОЙ ОБЛАСТИ 

РЕЗЮМЕ 

В мировой экономической отрасли нефтегазовая промышленность почти в каждой стране проявила 

себя как полностью индивидуальная сфера деятельности. На сегодняшний день нефтегазовая промышлен-

ность Азербайджана по своим регионально - политическим и геоэкономическим особенностям ничем не 

уступает другим странам. Техническое и финансовое снабжение нефтегазовой промышленности в вопро-

сах исследования и решения проблем, образованных в этой отрасли, нашли свое решение благодаря про-

деланной работе многих специалистов. 

Ключевые слова: нефтедобывающая промышленность, финансово – техническое оснащение, эффек-

тивность нефтяных скважин, финансовые ресурсы.  

FINANCIAL AND TECHNICAL SUPPORT FOR THE OIL INDUSTRY AND PROBLEMS IN THIS AREA 

ABSTRACT 

Oil and gas industry in the global (world) economy system has appeared as distinguishing and totally inde-

pendent part of each country’s industry. Today, the oil and gas industry of Azerbaijan is in no way inferior to other 

countries in terms of its regional, political and geo-economic characteristics. Technical and financial supply of the 

oil and gas industry in matters of research and solution of problems formed in this industry, have found their so-

lution thanks to the work done by many specialists. 

Keywords: oil-extracting industry, Technical and financial supply, effectiveness of the oil well, financial resources. 

 

1. Giriş 

Quruda neftqazçıxarma sahələrində, hasilatın çoxaldılmasında texniki-iqtisadi işlərin re-

allaşdırılması, işin faydalıqurulmasıçox vacibəhəmiyyətə sahibdir. Sırf doğru və dəqiq, elmi-

metodik, müasir texnoloji və qanunauyğunluqlara əsasən iş rejimininqurulmasımüasir döv-

rümüzdə quruda neftqazçıxarma sahələrini depressiya və böhranlı şəraitdən çıxara bilər. Bu 

səbəbləaşağıda qeyd olunan istiqamətlərdə işin faydalı və mənfəətli təşkilinə səy göstərilmə-

lidir. 

Təqribi hesablamalara əsasən yüz il və ondan daha artıqzaman çərçivəsindəistifadəyə 

verilən neft və qaz yataqlarında başlıcaöhtəlik quyu fondu üzrətədbirlərin həyata keçirilmə-

sidir. Bu istiqamətdəistehsalat birliyimümkün olan hər bir imkandan yararlanaraqhal – ha-

zırda boş qalan quyuların istifadəyəgeri verilməsini müəyyən qədər yeyinləşdirmişdir. 
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Ehtiyyac duyulduğundan çox quyu qazıldıqda isə 100 milyon manatlara bərabər olan 

əlavə vəsait sərf olunur. Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti neftqazçıxarma və 

qazma təşkilatlarınınən uyğun istehsal bacarıqlarının müəyyən edilməsini diqqətə alandərs 

vəsaiti nəşr etdirmiş və quyuların istismarı zamanı səmərənin yüksəldilməsi üçün həmin 

vəsaitdən istifadəni məsləhət görmüşdür. Sözügedən vəsaitdə neftçıxarma təşkilatları üzrə 

illik neft emalı tapşırığını aşağıda qeyd olunan düstur ilə hesablamaq tövsiyyə edilmişdir: 

Q1=Q2/K  (1) 

Bu düsturda Q2- bir il müddətində quyularından əldə olunub satılacaq neftin miqdarı; K-

mədən daxilində neft itkilərini hesaba alan əmsaldır. Bəhs olunan sənayə sahəsi üçün mühüm 

xarakterik göstərici hesab olunan K əmsalını aşağıdagöstərildiyi kimi təyin etmək təklif edil-

mişdir: 

K=Q4 /Q3 

Bu ifadədə Q3- bir il müddətində neft quyularından mədən anbarlarına daxil edilən nef-

tin miqdarı, Q4-həmin neft miqdarının texnoloji emalından satılacaq həcmidir. Əksər tədqi-

qatçıların fikrinə görə, neftin texnoloji istifadəsiprosedurudavam edənbağlı sistemin möhkəm-

liyi ilə əlaqədar olaraq Q4 K əmsalına təsir göstərir və bu əmsal 0,996+0,998intervalı arasında 

dəyişkənlik göstərə bilər. Əsas məsələ budur ki, sözügedən əmsal neft itkilərinin minimuma 

salınması üzrə işlərinhansı formada yerinə yetirildiyini göstərir[3, səh 42]. 

Son illər quyuların hərtərəfli bərpası ilə məşğul olan təmir qruplarının keyfiyyət prinsip-

lərinin aşağı düşməsi ilə birlikdə onların sayı da getdikcə aşağı düşməyədoğru gedir. Hal-

hazırda istifadəsiz fondda mövcud olanəksər quyuları, ümumi hasilatın aşağı düşməsinə 

mane olunmasındaperiodik olaraq görülən işlərin rolunu, günlük minə qədər quyunun təmir 

üçün dayandığını göz önünə alsaq, briqadaların kəmiyyətinin azalmasınamane olmaq üçün 

başqa tədbirlər, həmçinin maddi həvəsləndirməyə və aktiv şəkildə sosial məsələlərə daha 

çox qayğı göstərməyə ehtiyac vardır. 

2. Neftqazçıxarma idarələrində çatışmazlıqların aradan qaldırılma üsulları  

QNQÇİB-nin bir çoxiçşi qrupu sahədə mövcud olanproblemləri aradan qaldırmaq, fəaliy-

yətsiz qalmaların, qəzaların minimuma enməsinə dəstəkolanperiodik tədbirlər görülür. Uzun 

müddətistifadə olunmayan quyularda da ehtiyatların varlığı son zamanlarda «Binəqədineft» 

NQÇİ-nin iş prosesindəəyani olaraq sübutayetirilmişdir. Bu tədbirlərin həyata keçirilməsində ən 

başilica məqsəd-geoloji mədən prosesinə yenidən nəzər yetirərək uzun zamanfəaliyyətsiz qal-

mış quyuların bacarıqlarınıtəhlil etmək olmuşdur. 

Hələ «Nobel qardaşları» Şirkətinin 100 il bundan əvvəl qazdığı quyu yenidən bərpa olun-

muş və istismara verilmişdir. Bundan sonra həmin quyunun gündəlik hasilatı 6 ton olmuş-

dur. Sözügedən quyu 403 metr dərinlikli, təkmilləşmiş zərbə-mexaniki üsulla qazılmış ilk 

quyu olmuşdur. Təhlildən gördüyümüz kimi təmir və bərpa işləri müxtəlif səbəblərlə fəaliy-

yətini yarımçıq qoymuş bir çox quyunun əslində gözlə görünəcək qədər fayda böyük gəlir 

fərqlərinə səbəb ola biləcəyi qaçınılmaz faktdır. 

Neftqazçıxarma idarələrinin son 20 ildəquruluşlarınıninkişaf etdirilmiş, onlardan bəzilə-

rinin ləğv olunması, bir neçə quyunun birləşdirilməsiəksər göstəricilərin, eləcə də quyu fon-

dunun hərəkətliliyini bütün sistem üzrə müqayisə etməyə şərait yaratmır. Ancaq bəzi NQÇİ-

lərə görə bu fərqləndirməni həyata keçirmək mümkündür. 
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Neftqazçıxarma idarələri üzrə ehtiyatları təhlil etmək niyyətiləistismar olunmuş yataqla-

rın orta debiti, quyuların istifadə əmsalını araşdırarkən aşkar olunmuşdur ki, bir çoxyataqlar-

da quyuların istifadə əmsalı 0,90 digərlərində isə 0,94- 0,96 arasında dəyişir. Quyu siniflərinə 

əsasən, eləcə dəmüvəqqəti quyu fondları, istismar olunmayan quyu fondlarındanyenidən tə-

mirə göndərilmiş quyuların nəticələrisübut edir ki, bir çox idarələrdə bu işin səmərəli plan-

laması ilə əldə olunan hasilatın xeyli dərəcədəartırılasına da çatmaq olar. Buna misal olaraq, 

respublikamızın ən qədim neft regionlardan biri hesab olunan «Suraxanıneft» də bugünkü 

gündə hasilat obyektiv nüanslaraəsasən əvvəlki illərdəki iləmüqayisədənəzərəçarpacaq də-

rəcədə aşağı düşmüşdür. Ancaqquyulardaqalmış neftin inkişaf etmişüsullarlaçoxaldılması 

imkanlarından yararlanılaraqəvvəlki illərdə istismar olunmuşyataqlara əsasən tapşırıqların 

yerinə yetrilməsi ilə 13105 ton artıq, bundan başqa dərinlik nasoslarının istifadəsimetodu ilə 

91412 ton artıq neft əldə olunmuşdur ki, bu da məhsul vahidi üzrə istehsal məsrəflərinin aşağı 

düşməsini təmin etmişdir. 

Avadanlıqların və materialçatışmamazlığınagörə quyuların həlledici köməyiləistismar 

olunmasımetodundan zəif, əksər neftqazçıxarma sahələrində isə heç yararlanılmır. Bütün-

lükdə, həyata keçirdiyimiz təhlil və hesabalar, maddi materialların analizisübut edir ki, NQÇİ-

də yeni texniki avadanlıq və texnologiyanın tətbiqi hasilatın yüksəlməsində 1 ton üçünsərf 

olunan xərclərin aşağı düşməsindəvacib rola sahibdir[2, səh 20]. 

3. Neftqazçıxarma sanayesində maddi-texniki təminat problemi 

Neftqazçıxarma təşkilatlarına görəaylıq və işlənmiş quyu aylarınagörə tapşırıqların hə-

yata keçirilməsidərəcəsi təhlili sübut edir ki, bir çoxtəşkilatlar bu göstəriciyə əsasən tapşırıq-

lara əməl etmədikləri zaman, neft hasilatı prosesinə uyğun olaraq işləmişdirlər. Belə hal ya-

taqlarım orta debitinin çoxalmasının köməyi ilə həyata keçmişdir.  

Uzun zamanlı və hərtərəfli təhlillərsübut edir ki, QNQÇİB üzrə maddi-texniki təminat 

strukturundakı çatışmamazıqlar ən qlobal problemlərdən biri olaraq həmişə gündəmdə qa-

lır. Bu hal isəuyğuntəminat sisteminin planlaşdırılmış iqtisadiyyatmüddətində olduğu kimi 

saxlanılması ilə izah edilir. Bu halın biraz yaxşılaşdırılması məqsədilə İstehsalat Birliyində 

təminat və təchizatstruksurunun təşkili problemlərinəən mühüm dövlət ehtiyaclarını çatdır-

maqüçünkonkret sistemin işləməsinədiqqət yetirilməlidir. Hesablamalar sübut edir ki, ancaq 

maddi texniki təminat sisteminin lazım olandərəcədəmövcud olmamağına görə 100 min ton-

larla məhsul əldə oluna bilmir. 

Onu da qeyd etmək yerinə düşər ki, uzun illər İstehalat Birliyininə Neft Sənaye Nazirli-

yinə aid olan Fəhlə Təchizat Birliyi də (FTB) daxil olmuşdur. Bazar tələbləri iqtisadiyatı ilə 

uyğunlaşa bilməyənbirliyinbir çox ərazilərihal -hazırda işlək sosializm prinsiplərinə müvafiq 

şəkildə fəhlə və neftçi qruplarını, əsasən də az tapılan ərzaq və sənaye məhsulları ilə təmin 

etmək niyyətilə təşkil olunmuşdur. Müasir şəraitdə isə FTB əvvəlki lazımlılıq dərəcəsinə sahib 

çıxa bilməmiş «asılı» bir təşkilat formasını almışdır. Sözügedən təşkilatın özəlləşdirilməsi ilə 

çıxış yolunu tapmışlardır.  

 İstehsalat Birliyinin idarəetmə sistemində maddi-texniki təminat fəaliyyətlərinin reallaş-

dırılması ilə bağlıayrıca biridarə məşğul olur. İqtisadi islahatlar vəziyyətində bu idarəni bazar 

iqtisadiyyatının prosedurlarınamüvafiq olaraq yenidən qurmaq ona artıq status verməkdə 

mütərəqqi təminat bazar təşkilatı kimi formalaşması kimi başa düşülə bilər. 
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Apardığımız təhlil bir daha sübut etmişdir ki, quruda neftqazçıxarma emalınınsabit sə-

viyyəyə düşməsi və gələcək istehsal prosesində indiki vəziyyətlə müqayisədədaha yüksək 

olması imkanlarından sərfəli şəkildəyararlaılmır. Tədqiqat zamanı hasilatın təmin olunmasını 

iqtisadi, maliyyə nüanslarıhərtərəfli təhlil olunmuş və açıq aydın görülmüşdür ki, debitor, 

«ödəməmələr» məsələsi, neftqazçıxarma təşkilatlarının maliyyə şəraitinə xeyli dərəcədə mənfi 

təsir göstərmişdir. Meydana gəlmiş çətinliyinaradan qaldırılması quruda olan neft sferasının 

bazar iqtisadiyyatının tələbatlarınamüvafiqliyi yenidən qurulmasını, hasilatın ən yeni dünya 

qanunauyğunluğunamüvafiqmetodlarlahəyata keçirilməsinə ehtiyyac duyur[4, səh 51].  

Bugün Respublikamızazd və demokratik dövlət kimi heç kimdən asılı olmadan iqtisadi 

siyasətə əsasənidarə edilir ki, bunun da tərkib paylarından biri neftin dəyərinin təyin olun-

masıdır. Tədqiqatlarla müəyyən olunmuşdur ki, quruda neftqazçıxarma sənayesində hərtə-

rəfli yenilənmələrin əldə olunması, iqtisadi indexlərinxeyli yaxşılaşmasına, işlənməmiş neftin 

maya qiymətininazldılmasınaistiqamətləndirilməlidir. Bu səbəbləbu sahədə xüsusi olaraq 

bütün dünya ölkələrindəhəyata keçirilən neft praktikasının əsas meyllərindən biri olan 

işlnməmiş(xam) neftin dəyərimüzakirəsi, tədqiq və təhlil olunmuş və belə nəticə əldə edilmiş-

dir ki, quruda çıxarılan xam neftin dəyərininbugündən sonra yüksəldilməsi çətindir, buna 

səbəb bu növ istiqamətmüəyyən bir zamandan sonra bazar əlaqələrininehtiyyacları ilə ziddi-

yətdə olacaqdır. Sözügedən sənayedə normal fəaliyyətin daim sistemli şəkildə işləməsinin 

izlənilməsi, səmərəlilik indekslərinin, ilk sırada istehsal xərclərinin azaldılması kimi strateji 

vacibiyyətə sahib olan bir problemlə sıx bağlıdır.  

Maddi-texniki təminat çatışmazlığını ümumilikdə neftqazçıxarma sənayesində mövcud 

olan texniki çatışmamazlıqlar deyil həmçinin burada investisiya çatışmazlığı, kadr azlığı, 

mövcud kadrların həvəsləndirmə prinsiplərinin lazımi səviyyədə olmaması, xarici əlaqələrin 

respublikamızın inkişf və tanınma səviyyəsi ilə tarazlıqda olmaması, eləcə də dünya təcrü-

bəsində istifadə olunan son texnologiyaların yaxından izlənməməsi kimi başa düşə bilərik. 

Səmərəli islahatlar ancaqvacib istehsalla yox, həmçinin ona xidmət göstərən sahələrin 

bazar əlaqələrivəziyyətində fəaliyyətləri ilə əlaqədardır. Bu istiqamət isə neftqazçıxarma sa-

həsində iqtisadi islahatlaranlayışını ölkəmiz üzrə həyata keçiriləcək iqtisadi islahatların prin-

sipini və xüsusiyyətlərini özündən asılı hala salır. Xarici ticarət sferasının liberallaşdırılması 

ilə əlaqədarişlər neftqazçıxarma sahəsinə də səmərəli təsir etmişdir. Keçdiyimiz illərdə neftin 

satılmasından əldə olunan gəlirin daha çox böyük payı sahənin ehtiyacları üçün xərclənmiş-

dir. Buna baxmayaraq, neftqazşıxarma idarələrinin neftin satılmasındabirbaşaasılı olmaması-

nın yüksəlməsi, valyuta resurslarınınhəmin sənayenin ehtiyacları məqsədilə yararlanması, 

sənaye müəssisələrinin marağını təmin olunmasına kömək etmək iqtidarına sahibdir. QNQÇİB-

də iqtisadi fəaliyyətlərinfaydalılığı sahənin maliyyə şəraitinin yaxşılaşdırılması, bu yöndə müx-

təlif neftqazçıxarma idarələri üzrə daha effektliişlərinreallaşdırılması, meydana gəlmiş məsə-

lələrin həll olunmasına dövlətin qayğı və diqqəti tələb olunur[1, səh 48]. 

4. Nəticə 

Araşdırmalarla məlum olmuşdur ki, QNQÇİB-də neft və qaz əldə olunmasının istehsal 

məsrəflərinə təsir edən aşağıda göstərilənfaktlarmüəyyən olunmuşdur.  

 QNQÇİB-in hazırki quruluşunun hasilatla tarazlıqda olmaması; 

 quyuların təmir-bərpatədbirlərinin yarımçıq və keyfiyyətsiz olmasınabağlı olaraq səmə-

rəsiz məsrəflərindaha böyük olması; 
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 əksər avadanlığın texnikanın qurğularının istismar müddətinin başa çatması ilə əlaqədar 

istismar xərclərinin yüksək səviyyəsi; 

 bazarın ehtiyyaclarına cavab verən peşəkar təşkilat qrupu, iqtisadçı kadrların çatışma-

ması, islahat tədbirlərininaşağı səviyyədə olması. 

Quruda neftqazçıxarma strukturlarındasəmərəliliyiyüksəltmək üçün əməli tədbirlər hə-

yata keçirilməlidir. Hər bir ərazi, mədən, idari sahə, NQÇİ rəhbəri öz fəaliyyətindəən aşağı 

xərclərəgörəmaximum hasilatın əldə olunmasınınən birinci prinsipi olaraq əməl etməlidir. 

İşçilərin hər biri, mütəxəssis istehsalatınçoxaldılmasınaəsasən fərdi şəkildəhəvəsləndirici mü-

kafatlarla təltif olunmalıdır. İB-nin idarə heyəti istehsalatı daim inkişaf etdirmək təşəbbüslə-

rində olmalı, daimi olaraq iqtiadi-texniki tədbirlərin baş tutmasını izləməklə hasilatda səmə-

rəliliyin təminatına əmin olmalıdır. 
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XÜLASƏ 

Müasir dünyanın əsrlər boyu aktual problemlərindən biri olan “cinsi ayrıseçkilik”, “sosial cins” və ya “gen-

der bərabərliyi” anlayışlarının bu günkü və tarixi mahiyyəti bütün cəmiyyət tərəfindən eyni formada qavranılmır. 

Bu məsələ insan inkişafına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. Müxtəlif yaş dövründə olan təsirlər insanın gələ-

cək fəaliyyətində ciddi problemlərə səbəb ola bilər. Cinslərin qarşılaşmasında qadın cinsi daha çox təsirə məruz 

qalır. Cəmiyyətdə bu fərqlərin təzahür formaları özünü müxtəlif sahələrdə göstərir. Müasir Azərbaycan ailəsində 

övlad dünyaya gəldiyi andan onun müstəqil həyata daxil olan dövrünə qədər gender bərabərsizliyi daha çox mü-

şahidə olunur. Bu dövrdən sonra isə cəmiyyətin təsiri daha çox olur.  

Məqalədə əsas məqsəd Azərbaycanda insan inkişafında ailədə genderin rolunu, gender bərabərsizliyinə daha 

çox hansı cinsin məruz qaldığını müəyyən etməkdir. 

Açar sözlər : insan inkişafı, cins, sosial cins, gender bərabərliyi, ailə, qadın, uşaq. 

GENDER FACTOR ON HUMAN’S DEVELOPMENT 

ABSTRACT 

Today's date and essence of "sexual equality", social gender or "gender equality" concept as the actual problem 

of the modern world doesn't be perceived in the same form by the society. This problem affects significantly to 

development of human.Influences of various ages can cause serious problems in the future action. İn the gender 

match female gender is affected more. İn society this difference of the gender shows itself in different fields. İn 

modern Azerbaijani family gender inequality is more observed from birth of child to getting independence.  

Then society's influence becomes even greater.İn the article the main aim is to determine role of the gender 

and identify which gender is more exposed to gender inequality in human's development in Azerbaijan. 

Key words: Human's development, gender, social gender, gender equality, family, woman, child. 

РОЛЬ ГЕНДЕРА В ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

РЕЗЮМЕ 

В современном мире, на протяжении веков, одна из актуальных проблем является "половая дискри-

минация", "социальный пол" или "гендерное равенство". Понятие на сегодняшний день и историческая сущ-

ность во всем обществе не воспринимается в одной и той же форме. Этот темав важной степени влияет на 

человеческое развитие. В различный возростных периодах, все возможные последствия могут вызвать у че-

ловека серьезные проблемы в будущих действиях. При половых столкновениях,женский пол больше под-

вергается влиянию. В обществе эти различные формы проявления отражают себя в различных сферах.В 

современной азербайджанской семье, с появлением ребенка на свет, с момента и до начала его самостоя-

тельной жизни, гендерное неравенство более активно наблюдается. С этого момента, влияние общества уве-

личивается.  

В статье главной целью является роль гендера в развитии человека в азербайджанской семье – опре-

делить какой пол больше подвергнется гендерному неравенству.  

Ключевые слова:Человеческое развитие, пол, социальный пол, гендерное равенство, семья, женщина, 

ребенок. 

 

Giriş  

İnsanların müxtəlif xüsusiyyətlərə görə təsnifatı içərisindəən birinci sırada onların cins 

olaraq ayrılması dayanır. Qadın və kişi anlayışı bioloji xüsusiyyətlərə görə insanların bölgü-

südür. “Məktəbəqədər yaş dövründə uşağın cinsi identifikasiyası tam formalaşır”[2,səh 19]. 
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Cinsin varlığı və təkamülü zamanı onun bu cinsin xüsusiyyətlərinə malik olması üçün hətta 

rəng predmeti belə xüsusi rol oynayır. Z.Freyd nəzəriyyəsinə əsasən İD-şüuraltına köçürülən 

hər bir məfhum insan həyatının sonrakı mərhələlərində çox böyük rola malikdir. Məsələn, 

kiçik yaşlı uşaqların şiddətə sövq edən animasiya filmləri seyr etməsi və ya ailə içərisində 

valideynlərin bir-birinə qarşı pis davranışları gələcəkdə onun cinayətə meyilli olacağı faizini 

artırır. 

İnsanların biolojixüsiyyətlərinə görə 2 cins: qadın və kişi olaraq təsnifindən əlavə, insanın 

cinsi xüsusiyyətləri nəzərə alınıbonlar üçün cəmiyyətin uzun tarixi dövrlərdə formalaşdırdı-

ğı, hər iki cinsin qarşılıqlı əlaqələr, münasibətlər, normalar sistemi var. Bu elmi ədəbiyyatda 

“sosial cins”və ya “gender” adlanır. Sosial cins daha çox psixoloji və ictimai xarakterə malik 

olur. Əsas rolu ətraf mühit oynayır. Bədii dildə desək, sosial cins cəmiyyətin insanlara verdiyi 

roldur, rolunu yaxşı oynayanlar cəmiyyətin qəhrəmanına, pis oynayanlar isə mənfi obrazına 

çevrilib daim qəzəb hissi ilə səhnədə qarşılanacaq. 

Gender və ya sosial cins anlayışları  

Gender və ya sosial cins anlayışları XX əsrin 70-ci illərindən başlayaraq Qərbi Avropada 

formalaşmağa başlayıb. «Gender» ingilis sözü olub, mənaca tərcümədə «soy», «cins» demək-

dir [5, səh 15].1968-ci ildə isə amerikalı psixoanalitik Robert Stolber cinslər üzrə apardığı təd-

qiqatlardan ibarət olan “Seks və Gender” kitabında ilk dəfə olaraq, bioloji cinsi “seks”, sosial 

cinsi isə “gender” termini ilə adlandırır[10]. Azərbaycanda gender tədqiqatları aparılması XX 

əsrin son onilliyinə təsadüf edir. 

Uzun illər gender anlayışı qadın məsələsi olaraq görülüb. Burada əsas səbəb gender bə-

rabərsizliyi ilə qadının daha çox rastlaşması idi. Müasir dövrdə qadına münasibət, qadın haq-

ları müəyyən qədər tənzimlənsə də, istənilən nəticəni tam əldə etmək mümkün olmamışdır. 

Azərbaycan Respublikası Konsitutsiyasında, Əmək və Cinayət Məcəlləsində gender bərabər-

sizliyinə müxtəlif nümunələr görə bilərik: Qadınlara ömürlük cəzanın, hamilə qadınlara həbs 

cəza tədbirinin tətbiq olunmaması, ana olan qadınların iş saatlarında fərqlilik, məzuniyyət haq-

ları və s.Dövlət müəssisələrində çalışan qadınlarda bu hallar nəzərə alınır.Sadaladığımız hal-

larda kişilərin haqları ilə qadın haqlarını qarşılaşdırsaq, qadına verilən dəyəri görə bilərik.  

Tarixən türk qadını müstəqilliyə malik olmuşdur. O, öz həmcinsləri ilə birgə at çapmış, 

qılınc vurmuş, köçəri həyat tərzi sürmüşdür. Bu şəraitə uyğunlaşma, hər yeni torpaqlarda yurd 

salmayıb yeni ərazilər fəth edən türk sərkərdəsinin qadını yanında yer almışdır. Tarixi mən-

bələrdə və miflərdə hər zaman əks cinsə meydan oxuyan türk qadınlarına rast gəlirik. Tarixi 

şəxsiyyət olan Ağqoyunlu hökmdarı Uzun Həsənin anası Sara xatun buna bariz nümunədir. 

İslamın Azərbaycanda yayılması, yanlış təbliği türk qadınını sosial həyatdan uzaqlaşdırıb ev-

də oturmağa məcbur etdi. Tarixin səhifələrində qəhrəmanlıqları ilə yadda qalmış Azərbaycan 

qadını yalnız sovet dövründə azadlıq əldə edə bildi. Sovet dövründə gender məsələsinin nə-

zəri olaraq inkarı, sovet ölkələrində gender bərabərsizliyinin olmadığını göstərməyə çalışsa-

lar da bu belə deyildi. 

Dünyanın bir çox müstəqil dövlətləri XX əsrdə qadın hüquqları və azadlıqları ilə əlaqədar 

tədbirlər görməyə başlayırdı. Dünyanın qabaqcıl ölkələrinin nümunəsində müasir Azərbaycan 

AXC dövründən etibarən qadının sosial həyatda kişilərlə bərabər olması üçün bir sıra işlər gö-

rürdü. Şərq ölkələri içərisində qadına ilk seçki hüququnun verilməsi Azərbaycan Xalq Cum-

huriyyəti dövrünə təsadüf edir. “1918-ci il mayın 28-də Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin 
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qəbul etdiyi İstiqlal Bəyannaməsi bərabərhüquqluluq prinsipini, seçmək və seçilmək hüququ-

nu təsbit etdi.”inkişaf etmiş dünya ölkələrindən olan ABŞ-da bu qanun 1920-ci ildə qəbul 

edilib[12] 

      

Uşaq ana bətnində cinsiyyəti məlum olduğu vaxtdan başlayaraq ətraf aləmin qoyduğu 

çərçivə içərisində böyüməyə başlayır. Cinsiyyətinin fərqi olmadan cəmiyyətin onun üçün uy-

ğun gördüyü ölçü məcburiyyətə çevrilir. ”İnsan yer üzünün ən müstəqil varlığıdır” deyimi 

isə elə bu məqamda kölgə altına salınır.  

Cəmiyyət qarşısında qadın və kişilərin vəzifələri, hüquqları, davranış normaları cinsi xü-

susiyyətlər nəzərə alınmaqla bölünür. Qadın və ya kişi bu xüsusiyyətlərə itaətsizlik göstərsə, 

ətraf onu dəyişdirməyə çalışacaq. Bu proses uğurlu olmasa o, sosial qınaq obyektinə çevrilə-

cəkdir və cəmiyyət onu təcrid edəcək. “Kişi kimi qız”, “qız kimi kişi” anlayışları yalnız qeyri-

ənənəvi cinsi oriyentasiya zamanı deyil, həm də qoyulan tələblərə cavab verməyəndə cəmiy-

yət tərəfindən səslənir. 

İnsan inkişafı birbaşa gender bərabərliyi və ya bərabərsizliyi (müxtəlif dövlətər üçün fərqli 

mövqedə olduğu üçün) ilə vəhdət təşkil edən bir mövzu olaraq həmişə aktualdır. İnsanın in-

kişaf istiqamətləri müxtəlif yaş dövrlərində müxtəlif xarakterli arzulardan ibarət olur. Gender 

amilinin bu inkişafa yaş dövrlərində etdiyi təsirlərə nəzər yetirək: 

Kiçik yaş dövrü: 

Kiçik yaş dövrü öz cinsini, mənini dərk etmə prosesi ilə başlayır. Öz cinsini müəyyən et-

dikdən sonra ata və ananın nümunəsində fəaliyyət xətlərini formalaşdırmağa başlayır. Qız öv-

lad ananı nümunə götürərək öz hərəkətlərini ona bənzətməyə çalışır, oğlan isə atasının fəaliy-

yətini izləyir. Azərbaycan psixoloji fikri qız və oğlan uşaqlarında elə kiçik yaşdan cinsi ayrı-

seçkiliyi formalaşdırır. Qızlara və oğlanlara müraciət tərzi, oğlanlara daha çox sərbəstliyin 

verilməsi, “kişinin oğlu olar”, “oğul atasıyam” kimi deyimlər və s. Qız və oğlan uşaqları üçün 

alınan oyuncaqlarda da bu fərqləri görə bilərik. Silah, maşın kimi oyuncaqlar oğlanlara gələ-

cəkdə hərbi sahə üzrə meyilin yaranmasına, qız uşaqlarına alınan gəlinciklər, oyuncaq qablar 

isə qızın sanki uşağa baxmaq, yemək bişirmək kimi vəzifələrinin olduğunu ona aşılayır. Ana 

amili də burada böyük rol oynayır. Müşahidələrimizdən belə nəticə çıxara bilərik ki, ana qadın 

cinsinə mənsub olsa da daha çox oğlan övlada həssas yanaşır. Doğrudur, bu cəmiyyətin ona 

təzyiqinin də nəticəsi kimi üzə çıxmış idarəsiz bir proses ola bilər. Oğul sahibi ola bilməyən 

qadına bəzi Azərbaycan ailələrində hələ də qınaq obyekti olaraq baxılır. 

Yeniyetmə yaş dövrü: 

Yeniyetmə yaş dövrü cinsin daha çox daxili və xarici təsirə malik olduğu bir dövr olaraq, 

öz təsirini cinslər üzərində fərqli təzahür edir. Yeniyetmələrin özünüqiymətləndirmə səviy-
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yəsi oğlanlarda nisbətən aşağı düşür, qızlarda isə əksinə daha çox özünə inam yaranır. Bu inam 

ətraf və ailədə gender bərabərliyi anlayışını tam mənası ilə mənimsəmiş ananın təsiri ilə yaranır.  

Yeniyetməlik yaşına çatmış qızların ailə tərəfindən daha çox azadlığının əlindən alınması, 

çevrədəki əks cinsdən olan yoldaşlarının təcrid olunması, Azərbaycanın əsasən cənub rayon-

larında qızların təhsildən yayınması, erkən yaşda nikaha daxil olması kimi hallar müşahidə 

olunur.Azərbaycan Respublikası Ailə Məcəlləsində kişilər üçün nikaha daxil olma yaşı ən tez 

18, qadınlar üçün isə 17 müəyyən olunmuşdur. Azərbaycan Statistika Komitəsinin apardığı 

hesablamalara görə 1999-2011-ci illər ərzində erkən yaşda nikaha daxil olma halları artan is-

tiqamətdə irəliləyir [11]. Respublikamızda erkən nikahların qarşısını almaq və bu kimi digər 

məqsədlər üçün “icbari doqquzillik təhsil” tətbiq olunur. Övladını təhsildən yayındıran vali-

deynlər məsuliyyətə cəlb olunur. Bu dövrdə oğlanların təhsildən yayınması halları isə əsasən 

iş, maddi vəziyyətin aşağı səviyyədə olması ilə əlaqədardır. 

Xüsusi ilə yeniyetməlik dövründə qızlara ananın təsiri oğlanlara isə atanın təsiri bütün 

nüanslarda vacib hal sayılır. Qızın ana ilə yaxınlığı onun bu dövrü daha asan başa vurması-

na kömək edir. Oğlanlarda isə “ideal ata” obrazı varsa, o da düzgün istiqamət və tərbiyənin 

sayəsində buna nail olur. Bu keçid dövrü həm oğlanlar, həm də qızlar üçün cinsin tam for-

malaşdığı dövr olsa da, cinsi oriyentasiyanı dəyişmə istəyi elə bu vaxt baş verə bilər.“Orta cins” 

in yaranması bəzən təbii və ya psixoloji hal sayıla bilər.Ailə və məktəbdə bu haqqda maarif-

ləndirmə tədbirləri keçrilməsi zəruridir. 

Yeniyetməlik dövrü onların ixtisas seçimi mərhələsi ilə yekunlaşır. İxtisas seçimi zamanı 

isə əsasən hər iki cins ailə tərəfindən təzyiqə məruz qalır. Valideynlərin maraqları övladları-

nın istəkləri ilə əksər vaxtı tərs mütənasib olur. Ailələr qızını həkim, müəllim, oğlunu mühən-

dis, memar və s. kimi təsəvvür edir, kiçik yaşlardan bu fikri onlara qəbul etdirməyə çalışır. 

 Gənclik yaş dövrü ali təhsil almaq, öz peşə istiqamətini müəyyən etmək zamanına tə-

sadüf edir. Qadınlar peşə seçimi zamanı daha çox təsirə məruz qalır. Müasir Azərbaycanda bu 

məfhum öz mövqeyini itirməyə başlasa da, “kişi işi”kəlməsinə hələ də rast gəlirik. “Əgər qa-

dın “qadına aid olmayan” işlə məşğul olarsa, insanlarla münasibətindən neqativ nəticələr göz-

ləyir” [ 7, səh303]. Asiya İnkişaf bankı Azərbaycanda ali təhsil müəssisələrində qadınlar və 

kişilərin hansı sahəyə istiqamətləndiyini hesablamalarla müəyyən etmişdir. 

 

Ali məktəblərdə tələbələrin elm sahələrinə görə bölüşdürülməsi.[1, səh 50] 

Yaş dövrlərinə nəzər saldıqdan sonra belə nəticəyə gələ bilərik ki, “2 antoqonist ailədə bir-

ləşərək üçüncü sinfi-uşaqları əzir[5, səh 113]. Valideyn nümunəsi uşağın formalaşması üçün 
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əsas mənbədir. Uşağın cəmiyyətdən təcrid olduğu kiçik yaş dövründə ilk nümunəsi vali-

deynlərdir. Kiçik yaş dövrü insanın formalaşmağına ən köklü təsiri göstərən dövrdür. 

Uzun tarixi dövr ərzində say etibarı ilə təhsil müəssisələrində kişi cinsi qadınlara nisbət-

də üstünlüyə malik olub. Qızların təhsilə cəlb edilməsi, son illərdə təhsil müəssisələrində ta-

razlığın yaranması tarixi şəxsiyyətlərin mübarizəsinin təməlində qurulub: M.F.Axundov, Hə-

sən bəy Zərdabi, C. Məmmədquluzadə, M.Ə.Sabir, C.Cabbarlı, Firudin bəy Köçərli, H.Z.Ta-

ğıyev, M. Nağıyev və s. 

Dinə zərərdir, zərər, oxutmuram, əl çəkin! 

Eyləməyin dəngəsər, oxutmuram, əl çəkin! [9, səh. 272] 

2012-ci ildə Azərbaycanda təhsil müəssisələrində oxuyanların 47%-ni qızlar, 53%-ni 

oğlanlar təşkil etmiş, təhsil sahəsində çalışan qadınların sayı 68%-ə çatmışdır [3, səh 

63].”Cəmiyyəti kişi idarə etsə də, onu tərbiyə edən qadındır” [6, səh.359]. 

Nəticə   

İnsan inkişafının təməli ailədə qoyulur. İnkişafda olan insan dünyaya hansı pəncərədən 

baxırsa, o pəncərədən də gələcək həyat istiqamətlərini müəyyən edir. Çox istisna hallarda in-

sanın o pəncərədən daha uzağa baxa bilməsini görə bilərik. Ailədə baş verən sarsıntılar onun 

şüuraltında onun davranışına təsir edəcək amil kimi və ya qorxu kimi qalır. Eləcə də ailədə 

gender bərabərsizliyi insan inkişafına mənfi təsirini göstərir. Kişi qadınına hörmət etmirsə, 

böyük faiz dərəcəsi ilə deyə bilərik ki, övladı da qadına hörmət etməyəcək. Onun gələcəkdə 

qadına münasibəti atasının nümunəsi üzərində qurulacaq. 

ƏDƏBİYYAT 

1. Asiya İnkişaf Bankı. Azərbaycan-Ölkə üzrə gender qiymətləndirilməsi, Bakı, 2005  

2. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti. Uşaq psixologiyası Bakı, 2014  

3. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi, Azərbaycanda qadınlar və kişilər. Bakı, 2012 

4. Elza Mollayeva. Gender tərbiyəsi, tarixi, nəzəriyyəsi və müasir problemləri.Bakı, Elm və Təhsil, 2013 

5. Əli Abbasov, Rəna Mirzəzadə. Genderə giriş. Bakı, 2004  

6. Fərrux Rüstəmov. Pedoqogika tarixi. Bakı, Nurlan, 2006  

7. Qərb Universiteti Gender Araşdırmaları Mərkəzi. Gender elminə giriş. I Cild. Bakı, 2005 

8. Qərb Universiteti Gender Araşdırmaları Mərkəzi. Gender elminə giriş. II Cild. Bakı, 2005 

9. Mirzə Ələkbər Sabir. Hophopnamə. Bakı, Şərq-Qərb, 2004  

10. http://cemiyyet.org/gender-n%C9%99dir/  

11. http://scfwca.gov.az/store/media/Erk%C9%99n%20nikahlar%20(t%C9%99hlil)..pdf 

12. http://www.baki-xeber.com/layihe/28636.html 

 
 



JOURNAL OF BAKU ENGINEERING UNIVERSITY- ECONOMICS AND ADMINISTRATION 

2018. Volume 2, Number 1  Pages 92-96 

92 

 
 
UOT: 658.3 

DAVAMLI İNKİŞAF KONSEPSİYASINDA PERSONALIN               

İDARƏ OLUNMASININ ƏSAS PRİNSİPLƏRİ  

Elçin OSMANOV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası-Dövlət strukturlarında menecment 

Osmanov.elchin.ferhad@gmail.com 

XÜLASƏ 

 Dövlətin davmlı inkişafı dedikdə bura, dövlət daxilində olan hər bi sferanın: iqtisadi və sosial əlaqələrin, el-

min, siyasətin, dövlət idarəetməsinin və təbii ki dövlətin nəzdində olan hər bir təşkilatın daxili və davamlı inkişafı 

nəzərdə tutulur. Bugün Azərbaycan Respublikasının bir neçə sənayi şirkətlərində mülkiyyət formaları, struktur 

bölmələri dəyişib və hal-hazırda dəyişməkdədir. Mən öz tədqiqat işimdə persoalın idarə olunması ilə davamlı in-

kişaf arasındakı əlaqəni təhlil etdim və personalın idarə olunmasının davamlı inkişaf konsepsiyasına təsir nüans-

larını ortaya çıxardım. 

Açar sözlər: personalın idarəsi, davamlı inkişaf, səmərəli idarəetmə. 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

РЕЗЮМЕ 

 Когда речь идет о постоянном и продолжительном развитии государства, здесь подразумевается пос-

тоянное развитие всех внутренних структур государства, таких как экономические и социологические связи, 

наука и политика, устои государственного управления.  

Я в своей исследовательской работе проанализировал конкретно существующую связь между управ-

лением рабочего персонала и фактором постоянного развития организации или же предприятия и выявил 

все те нюансы, влиявшие на концепцию постоянного развития рабочего персонала. 

Ключевые слова: управление персоналом, постоянное и стабильное развитие, эффективность управ-

ления. 

BASIC PRINCIPLES OF PERSONNEL MANAGEMENT IN THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

ABSTRACT 

When the state of affairs in the post-prolonged and progressive development of the state, here is the continual 

development of all the internal structures of the state, such as economics and social relations, science and politics, 

and the state governing body. 

In his research work, he has examined a concrete, self-sustaining link between the personnel and the factor 

of the continuous development of the organization or enterprise, and has shown all the nuances that the conceptual 

staff of the long-term development of staff. 

Keywords: management of personnel, stable and stable development, effectiveness management. 

 

1. Giriş 

Dayanıqlı iqtisadi inkişaf, insanların ehtiyyaclarını təbii ehtiyyatların və ətraf aləmin gə-

ləcək yaradıcıları üçün olan qaydaya əsasən ödəməyə cəhd edən iqtisadi inkişafdır. Dayanıqlı 

iqtisadiyyat elmin, mühəndisliyin, iqtisadiyyatın və ya iqtisadi idarəetmənin problemi deyil. 

O, ümumilikdə bütün bu bu sahələrin problemidir və bura həmçinin dəyərin aşkarlanma istə-

yi, insanların etnik və mədəni irsi daxildir.  

Dayanıqlı və davamlı iqtisadi inkişafın icrasına mane olan faktorlar aradan qaldırılaraq 

onun inkişafı üçün bir sıra tədbirlər görülməlidir: 

  Sosial və iqtisadi inkişafın prioritet istiqamətləri müəyyənləşdirilməlidir və istifadə olu-

nacaq resurslar məhdud olduğu üçün, hər iki sahədəki prioritetlər uzlaşdırılmalıdır; 
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  Uzunmüddətli iqtisadi inkişaf planları və hədəfləri müəyyən edilməlidir;  

  Amma dövlətin neft pullarından istifadə edərək biznes layihələrində birbaşa iştirakına yol 

verilməməlidir! İqtisadi siyasət elə qurulmalıdır ki, guya ki, neft gəlirləri yoxdur. Ancaq 

bu halda neft gəlirləri ümumi iqtisadi inkişafa müsbət təsir edə bilər[3]. 

Vurğulamaq vacibdir ki, iqtisadi ədəbiyyatda “Daimi tərəqqi” anlayış formasından ətraflı 

yararlanılsa da, bəzi hallarda onun mahiyyət göstəricisinin tam şəkildə tələffüz etdirməyən 

“möhkəm”, “stabil», “qarşılıqlı”,”keyfiyyətli” tərəqqi formalarından da istifadə olunur. Bu cür 

nəzəri istiqamətlər “Daimi tərəqqi” probleminin faktiki formadan həll olunması mexanizmi-

nin hazırlanıb işlənməsində qeyri-müəyyənliklə sonuclana bilər. 

Bu nöqteyi nəzərdən –“Daimi tərəqqi” praktikası axır illərdə daha çox tədqiq edilən əsas 

nəzəri, həmçinin də dünyanın irəlidə var olan praktiki işlərinin həllinin əsaslı sistemlərini 

özündə ümumiləşdirən bir problem olmuşdur [5]. 

Hal-hazırda Azərbaycan özlüyündə yeni iqtisadi islahatlar mərhələsinə daxil olmuş, so-

sialyönümlü tədbirləri və bazar islahatlarını həyata keçirməkdə davam edir. Bu mərhələ öz-

lüyündə məhsuldar qüvvələrin transformasiyasını, iqtisadiyyatın strukturunda keyfiyyət də-

yişikliyini, istehsalın texnoloji yeniləşməsini və aparıcı iqtisadi artım amilləri arasında qarşı-

lıqlı rasionallığı (təbii-resurs, elmi-texniki və insan amilini) birləşdirir. Bu şəraitdə həyata ke-

çirilən iqtisadi transformasiya müəyyən qeyri-iqtisadi faktorların ciddi tə’sirinə mə’ruz qal-

malı olmuşdur. Aşağıda göstərdiklərimiz davamlı və dayanıqlı iqtisadiyyatın inkişafına ma-

ne olan əsas amillərdir: 

 Ölkənin qeyrineft sektorlarında ortaya çıxmış durğunluq 

 Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpası 

 Yeni sosal-iqtisadi sistemin qurulmasının başlanğıc şəraiti 

 İqtisadi böhranın sürətlə dərinləşməsi 

Bu strategiyanın həyata keçirilməsi nəticəsində iqtisadiyyatın diversifikasiyası, qeyri-neft 

sahələrinin, regionların inkişafı sürətlənmiş, strateji valyuta ehtiyatlarının səmərəli istifadəsi 

təmin olunmuşdur. Ölkə başçısının müəyyən etdiyi siyasətin həyata keçirilməsi gələcək illər 

üçün dayanıqlı inkişafın möhkəm təməlinin yaradılmasına, Azərbaycan Respublikası iqtisa-

diyyatının dünya iqtisadi sisteminə inteqrasiyasının sürətləndirilməsinə, əhalinin həyat sə-

viyyəsinin daha da yaxşılaşdırılmasına imkan vermişdir [7]. 

2. Davamlı inkişaf konsepsiyasında personalın idarə olunması 

Sabit inkişafı əldə etmək istəyən şirkət personalın idarəçilik sisteminə mütəmadi şəkildə 

dəyişikliklər daxil etməlidir, çünki personal şirkətin əsas resusrlarından biri sayılır.  

Bu konsepsiyanın tərəfdarları ümumi bir qərar qəbul etdilər ki, sabit inkişafın təmin edil-

məsi kapitalın dörd növünün (bir – birilərini tamamlayan fiziki, insani, ictimai və təbii) for-

malaşmasını tələb edir.  

Personalın idarə edilmə məsələlərində diqqətin böyük bir hissəsini insani və ictimai ka-

pitala yönəldilməlidir. İcitmai kapitalın artım məsələsinin həll edilməsi ancaq ictimai rifahlı-

ğın təmin edilməsi, işçilərin və fəhlələrin mədəniyyət dərəcəsinin artırılmasıyolu ilə mümkün-

dür. İnsani kapitalın artımı isə ancaq o zaman baş verə bilər ki, şirkət öz işçilərinin sağlamlıq 

təmininə və onların kvalifikasiya artımına kifayət qədər pul vəsaiti ayıracaq [2].  

Qərb ölkələrinin işçi heyyətinin idarəçiliyi üzrə təcrübəsi Azərbaycan Resbuplikasının 

şirkətləri tərəfindən bir nümunə kimi götürülə bilməz. Birinci növbədə, bu idarəçilik təcrübəsi 
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sabit iqtisadiyyat təməlinin əsasında formalaşmışdır. İkinci növbədə bu növ təcrübə əməyə 

əvvəlcədən insafla pul qazanma yolu kimi şüurlu nöqteyi –nəzərdən baxan insanların təcrü-

bəsidir. Əvvəlki zamanlardan qalan stereotiplər inkişaf yolunun qarşısını alır, onun təkamül 

etməsinə əngəl olur.  

80-90-cı illərdə SSSR dövründə əmələ gələn şirkətlərin rəhbərləri müxtəlif növ işçi perso-

nalı ilə rastlaşırlar: onlardan bəziləri zəhmətkeş, bəziləri isə motivasiyaya malik olmayan və 

işləmək arzusu ilə aşna olmaman insanlardırlar. Hər bir şirkətdə bu işçilərin faiz nisbəti müx-

təlifdir.  

90-cı illərin əvvəlləridə Azərbaycan iqtisadiyyatının bazar iqtisadiyyatına keçə dövrlərdə 

dövlət şirkətləri üçün öz işçilərinin və fəhlələrinin ictimai dəstəyi mühüm bir məna kəsb edir-

di. Hal-hazırda iqtisadi sabitliyin ilkin dövrlərində şirkətin fəaliyyətində vacib rol oynayan, 

səmərəli iş prosesini təmin edən fəal və təşəbbüslü işçi personalı indiki dəstəkdən yararlan-

malıdır [3].  

Şirkətin fəaliyyət səmərəliliyin ehtiyat resursları fəal və cevik olan cavan kadrlar toplu-

mu hesab olunur. Əlbəttə ki, şirkət iş prosesi gedən zaman kadrlarda dəyişikliklər edə bilər, 

lazımsız və fayda verməyən işçiləri digər isçilərlə əvəz edə bilər [1].  

Şirkətin bütün sahələrində və şöbələrində (kadrlar şöbəsi daxil olmaqla) aparılan islahat-

lar kollektiv üzvlərinin iş prosesinə bağlı olan hazırlığı ilə təyin olunur. Əməkdaşı təkcə bir 

işçi personalının üzvü kimi yox, ondan əlavə bir şəxsiyyət kimi nəzərə almaq lazımdır. Bunu 

kamil bir sürətdə dərk etmək üçün şirkət gədək dəqiq bilsin, iş prosesini həyata keçirərkən 

hansı motivlər və səbəblər işçini ilhamlandırır və ya əksinə onu ruhdan salır, hansı göstəri-

cilər onu gördüyü işi mənfi və müsbət qiymətləndirir.  

3. Personalın səmərəli idarəetmənin əsas xüsusiyyətləri 

Hər bir şirkət işçi personalının idarəçilik yollarını axtarmalıdır, amma onun ümumi siysəti 

yənilikçi prinsiplərin, maliyyə və texnoloji strateqiyaların bir – biri ilə fəaliyyətinin əsasında 

formalaşmalıdır.  

Ölçülüb – biçilmiş qərarlar məhz düzgün və yoxlanılmış informasiyanın əsasında qəbul 

oluna bilərlər. İnformasiyanın təhrif edilməsi və ya yalnış şəkildə verilməsi səhv qərarlara gə-

tirə bilər, bu da öz növbəsində şirkətin fəaliyyətinə ciddi bir əngəl yaradacaq və onun sabit 

fəalliyətini sarsıdacaq [1]. 

Əgər şirkət rəhbəri işçilərin, məsələn, əmək haqqılarından narazı olması barəsində və ya 

iş prosesinin əmək fəaliyyəti üçün yararsız olması haqqında məlumatı ancaq vaxtaşırı forma-

da alacaqsa, o zaman vəziyyəti düzəldən islahatlar uzun müddət çəkə bilər və o vəziyyətə çat-

dırıb gətirə bilər ki, şirkətin ən yaxşı və fəal işçiləri öz iş yerlərini tərk etmək fikirinə malik ola-

caqlar.  

Əgər şirkət rəhbərliyi vaxtı vaxtında sosilolji sorğu – sual nəticələrini əldə edərsə, o zaman 

bu məlumat imkan yaracaq ki, şirkət öz fəaliyyətini sabitləşdirsin və böhranlardan uzaq dur-

sun [6].  

Əmək səmərəliliyini təşəbbüsləyən daimi şəkildə həyata keçirilən iş prosesinin qiymər-

ləndirilmə proseduraları işçilərin motivasiyaları ilə əlaqəlidirlər. İşçi fəaliyyətinin qiymətlən-

diriilmə metodu elmi nöqteyi – nəzərdən bəyan edilməsi komplektik xarakter daşımalı və şir-

kətin davamlı inkişaf yoluna uyğun gəlməlidir, onun əsas istehsal mərhələlərini əhatə etməli-

dir. İşçi fəaliyyətinin qiymətləndirilmə metodunun yeni sistemi sinxron şəkildə təkmilləşməli 

və şirkətin digər şöbələrilə həmahəng fəaliyyət göstərərək iş mühitinə daxil edilməlidir [2].  
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İşçi personalının və rəhbərliyin qiymətləndirilmə metodunun əsasında qəbul olunan kadr 

qərarları gərək şirkətin təkmilləşməsinə və onun sabit fəaliyyət göstərməsinə istiqamətləndi-

rilən texniki və rəhbərlikedici qərarlarla birlikdə bir toplum təşkil etsin 

Beləliklə, işçilərin istehsal prosesində aktivliyini aktivliyini aşağıda göstərilən amillər əsas-

landırır: 

-  Personalın motivasiya sisteminin təkmilləşməsi;  

-  təzə texnologiyaların tədbiq edilməsinə olan maraq; 

-  perspektivli gənclərin iş prosesinə cəlb edilməsi;  

-  yeni təşkilat mədəniyyətinin əmələ gəlməsi.  

İdarəçilik fəaliyyətinin mahiyyəti və onun metodları birlikdə ictimai əlaqələrin inkişafı, 

istehsal texnoloqiyaların təkmilləşməsi və təzə emal etmə metodlarının əmələ gəlməsi ilə də-

fələrlə mühüm dəyişiklilərə məruz qalmışdırlar [4]. Müxtəlif sosioloji və psixoloji sistemlərdə 

idarəçilik barəsində fikirlər və rəylər bir – birindən çox fərqlənirdilər. Müasir idarəçilik prak-

tikasında işçi personalının bir-biri ilə əlaqəli olan üç əsas tərkib hissə nəzərdən keçirilir: tap-

şırıq, insan və idarəçilik fəaliyyəti. 

 Şirkətin müvəfəqiyyət meyarı mövcüd olan tapşırıqların və məsələlərin həll edilməsin-

də minimal resurslardan istifadə edərək maksimal gəlir əldə etməyindən ibarətdir. Bu müvə-

fəqiyyəti əldə etmək üçün şirkətin əsas mühərriki kimi sayılan işçi personalına maksimal diq-

qət yetirmək zəruri hal daşıyır [1].  

İdarəçilik fəaliyyətini əsasən “hamı üçün menecment” adlandırılır və üç əsas mərhələlə-

rin təməlində həyata keçirilir: aşağı dəstə (əməkdaşlar), orta dəstə (komanda) və ali dəstə. Şir-

kətin bütün işçiləri bir komandanın üzvləridirlər və onların bir-biri ilə əlaqə qurma xüsusiy-

yəti istehsal problemləri ilə müqayisə olunaraq birinci və daha əhəmiyyətli amil sayılır.  

Hər bir komanda üzvündən və ümimiyyətlə komandanın özündən şirkətin həm müvə-

fəqiyyəti həm də uğursuzluğu asılı vəziyyətdədir. Şirkətin inkişaf mərhələsinin əsas şərtlərin-

dən biri işçilərin ölçüb – biçilmiş kadr seçmə sisteminin və seçilmiş kadrların təlim keçirmə 

tədbirlərinin yüksək səviyyədə həyata keçirilməsindən ibarətdir [5].  

Müasir istehsal prosesində insan şəxsiyyəti aşağıdakı amillərin əsasında nəzərdən keçirlir:  

- İstehsal prosesinin və idarəçiliyin əsas resursu hesab olunan şəxsiyyət amili; 

- Fərdi maraqlara malik olan və idarəçiliyin subyekti olan şəxsiyyət amili. 

İşçi personalının idarəçiliyi spesifik bir funksiya sayılır və onun əsas obyekti müəyyən bir 

qrupun tərkibində olan insandır. Müasir işçi personalının idarəçilik konsepsiyasının təməlin-

də şəxsin hərtərəfli inkişafı və həmçinin işçi personalının motivasiya prinsiplərinə arxalanan 

insan əlaqələrinin əsas nəzəriyyələri yer tuturlar.  

İşçi personalının idarəçilik sistemi aşağıdakı idarəçilik fəaliyyətinin bir neçə növünü özün-

də cəmləşdirir:  

1) Kadrlar strateqiyasının formalaşması ;  

2) Şirkətin fəlfəsə konsepsiyasına uyğun olan işçilərin işə qəbul sistemi; 

3) Kollektiv fəaliyyətin təşviqi; 

4) Əməkdaşın fərdi fəaliyyətinin təşviqi; 

5) İş yerində müsbət sosioloji və psoxoloji iqlimin formalaşdırlması;  

6) Əmək fəaliyyətində yaranan mübahisələrin səmərəli şəkildə aradan qaldırılması;  
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İstehsal mühitində insan faktoruna yüksək şəkildə diqqət yetirilmə amili birinci növbədə is-

tehsal mühitində baş verən müxtəlif hadisələrdən asılı vəziyyətdədir. İşçi personalının ənənə-vi 

idarəçilik texnoloqiyalarında şəxsiyyətin istehsal prosesinə göstərdiyi təsir minimallaşdırılmış-

dır və bu da öz növbəsində ixtisaslanmamış əməyin istifadəsinə dair imkanlar yaradırdı [2].  

Ənənəvi texnoloqiyaların təməlində yerləşən əməyin təşkil konsepsiyası və idarəçilik sis-

temi məhz bu amillərdən formalaşmışdı. Əmək təşkilinin əsas tərkib hissələrindəb biri əmək 

anlamının iki növə (idarəçi və icraçı) bölünməsi oldu və istehsal prosesinin özündə peşəkarlıq 

və dəqiq nəzarət üstün amillər sayılırdılar. 

İdarəçilik fəaliyyətinin təşkilində mühüm dəyişikliklərin əsas faktoru elmi – texniki inki-

şaf amili oldu. Ənənəvi texnoloqiyalar öz yerini kompüter avadanlığının, lazer texnoloqiya-

ların sayəsində fəaliyyət göstərən avtomatlaşdırılmış istehsal prosesinə vermişdir.  

Bütün bu tədbrilərin bir nəticəsi kimi peşəkar işçilərin sayı artır, ixtisaslanmayan işçilərin 

sayı azalır. Şirkətin kapitalı artmağa başlayır və işçinin vəzifə səlahiyyətlərinin genişlənməsi 

müasir idarəçilik fəaliyyətinin əsas fərqləndirici amili kimi hesab olunur [1].  

Əmək fəaliyyətinin təyini və tərkibi mühüm dəyişikliklərə məruz qalır: əmək resusrları ilə 

fiziki manipulyasiya bacarıqları öz mənasını itirir, konseptual bacarıqların mahiyyəti artır. 

Peşəkar və şəxsi keyfiyyətlər və xarakteristikalar öz əvvəlki vəziyyətindən fərqli olaraq daha 

da təsiredici faktor rolunu qəbul edir.  

4. Nəticə 

Belə nəticəyə gəldik ki, maddi və mədəni motivasiya təşəbbüsü bir məsələlər toplumu for-

masında özünü əks etdirməlidir. O məsələlərin tərkib hissəsi işçi personalının fəaliyyətinin 

qiymətləndirilmə metodundan, istehsal zamanı idarəçilik prinsiplərinin həyata keçirilməsin-

dən ibarətdir.  

Adı sadalanmış misalların həli hal-hazırda mövcüd olan işçi personalının idarəçilik prin-

siplərinin dəqiq təhlilini, şirkətin sabit və davamlı inkişafının zamini olan rəhbərlərin peşəkar 

olmasını və çətin vəziyytətlərdə peşəkarcasına qərar qəbul etmə bacarığını tələb edir. 
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12. Представление статьи к печати производится в ниже указанном порядке: 

 Каждая статья посылается не менее двум экспертам. 

 Статья посылается автору для учета замечаний экспертов. 

 Статья, после того, как автор учел замечания экспертов, редакционной коллегией журнала может 

быть рекомендована к печати. 
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