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AZƏRBAYCANDA VERGİDƏN YAYINMAYA TƏSİR EDƏN 

FAKTORLAR: EMPİRİK ANALİZ 

Xətai ALIYEVa,b 

a UNEC Empirik Tədqiqatlar Mərkəzi / Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC) 
b Dünya İqtisadiyyatı Kafedrası / Bakı Mühəndislik Universiteti 

khatai.aliyev@unec.edu.az 

İlkin QASIMOV 

İqtisadi İslahatlar Elmi – Tədqiqat İnstitutu 

gasimovilk@gmail.com 

XÜLASƏ 

Məqalədə Azərbaycan nümunəsində vergidən yayınmaya təsir edən əsas faktorlar empirik olaraq araşdırıl-

mışdır. Nəticələrə əsasən vergi dərəcələri və vergidən yayınma meyilliliyi arasında müsbət və statistik olaraq 

əhəmiyyətli əlaqə mövcuddur. Firma ölçüsü və firmaların fəaliyyət göstərdikləri sektorun isə vergidən yayınma 

üzərində statistik olaraq əhəmiyyətsiz təsiri olduğu məlum olur. 

İqtisadi faktorlarla müqayisədə leqal və institutsional faktorların vergidən yayınmaya daha güclü şəkildə təsir 

etdiyi üzə çıxmışdır. Belə ki, empirik təhlik nəticəsində istər vergi orqanlarının firmaların fəaliyyətinə maneə hesab 

edilən müdaxilələrinin və firmalar tərəfindən əlaqədar orqanlara qeyri-leqal ödənişlərin və ya hədiyyələrin veril-

məsi və məhkəmə orqanlarının fəaliyyəti ilə vergidən yayınma arasında statistik əhəmiyyətli əlaqənin olması nə-

ticəsinə gəlinmişdir.  

Açar sözlər: vergidən yayınma, vergi dərəcələri, qeyri-leqal ödənişlər, institutsional faktorlar, hüquqi siste-

min effektivliyi. 

FACTORS  AFFECTING TAX EVASION IN AZERBAIJAN: AN EMPIRICAL ANALYSIS 

ABSTRACT 

Main factors impacting the tax evasion in case of Azerbaijan was empirically investigated in the paper. Accor-

ding to results there is positive and statistically significant relationship between tax rates and intention of tax evasion. It 

becomes clear that there is statistically insignificant link between firm size, operational sectors and tax evasion. 

It became obvious that compare with economic factors legal and institutional factors impacts the tax evasion 

more. So that, according to empirical results either interfering by tax authorities which are accepted as obstacles 

or illegal payments and gifts by firms to relevant authorities has statistically significant impact on tax evasion.  

Key words: tax evasion, tax rates, illegal payments, institutional factors, effectiveness of the legal system. 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА УКЛОНЕНИЕ ОТ НАЛОГОВ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ: ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

РЕЗЮМЕ 

В статье основные факторы, влияющие на уклонение от уплаты налогов в Азербайджане исследованы 

эмпирически. Согласно результатам, существует положительная и статистически значимая связь между 

налоговыми ставками и уклонением от уплаты налогов. Известно, что размер фирмы и сектора, в котором 

работают фирмы, статистически незначимы в уклонении от уплаты налогов. Известно, что размер фирмы 

и сектора, в котором работают фирмы, статистически незначимы в уклонении от уплаты налогов. 

По сравнению с экономическими факторами, правовые и институциональные факторы оказали силь-

ное влияние на уклонение от уплаты налогов. Таким образом, в результате эмпирического анализа была 

выявлена статистически значимая корреляция между вмешательством налоговых органов в деятельность 

фирм и передачей незаконных платежей или подарков соответствующим органам и уклонением от налогов 

в деятельности судебных органов. 

Ключевые слова: уклонение от уплаты налогов, налоговые ставки, незаконные платежи, институцио-

нальные факторы и эффективность правовой системы. 
 

1. Giriş 

Düzgün vergi siyasətinin qurulması bazar iqtisadiyyatı sistemində dövlətin effektiv mü-

daxilə imkanlarının qorunub saxlanılmasına və uzunmüddətli iqtisadi inkişafın təmin olun-
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ması üçün mühüm əhəmiyyət daşıyır. Bu isə güclü vergi qanunvericiliyinin mövcudluğunu 

və effektiv tətbiqini tələb edir. Çünki, vergi qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi ölkələrdə iq-

tisadi artıma birbaşa təsir göstərir [28, 29, 30, 32]. Optimal vergi dərəcələrinin müəyyən olun-

ması və vergidən yayınmaların minimallaşdırılması, nəticədə isə iqtisadi inkişafın stimullaş-

dırılması vergi siyasətinin “uğur” göstəricisi hesab oluna bilər.  

Vergidən yayınma anlayışı demək olar ki, “vergi” məfhumunun yarandığı gündən möv-

cuddur. Zaman və məkan amilindən asılı olmayaraq fərdlər müəyyən olunan vergilərdən ya-

yınmaq, ödəməmək və ya mümkün qədər daha az ödəmək üçün fərqli yollara axtarışında olur. 

Bu zaman eyni məqsədə yönəlmiş iki fərqli davranış tərzi ön plana çıxır: vergi qaçaqçılığı (tax 

evasion) və vergidən yayınma (tax avoidance).  

Vergiqaçaqçılığı vergiləndirmədən qaçmaq üçün istifadə olunan çoxsaylı qeyri-leqal cəhd-

ləri özündə əks etdirir: vergi obyekti olan gəlir və digər fəaliyyətlərin gizlədilməsi, gəlirin miq-

darı və mənbəyi ilə bağlı yanlış informasiyanın təqdim olunması, vergi ödənişi miqdarını azal-

da biləcək endirimlər və azadolmaların şişirdilmiş şəkildə göstərilməsi [Bax 4]. Bu çərçivədə, 

rəsmi olaraq qeydə alınmadan göstərilən iqtisadi fəaliyyətlər də vergi qaçaqçılığının obyekti 

hesab olunmalıdır. Lakin, vergidən yayınma (tax avoidance) isə tamamilə mövcud qanunverici-

lik çərçivəsində baş verir və qanunvericiliyin tələblərini pozmadan vergi öhdəliyini azalda-

caq strateji vergi planlaması fəaliyyətlərini özündə əks etdirir [17]. Əslində isə, hər iki halda 

yerinə yetirilən fəaliyyətlər vergi gəlirlərini azaltdığı üçün buna qarşıqanunvericilik çərçivə-

sində mübarizənin aparılması vacibdir. Bu məqalədə “vergidən yayınma” dedikdə qeyd olu-

nan hər iki anlayış əhatə edilmiş olacaq.  

Bu tədqiqatın məqsədi Azərbaycanda vergidən yayınmaya təsir edən faktorların empirik 

qiymətləndirmə metodlarından istifadə olunmaqla müəyyən olunmasıdır. [18] və [22]vergidən 

yayınmaya təsir edən faktorları iqtisadi (gəlir səviyyəsi, gəlirin mənbəyi, vergi dərəcəsi, cəza-

ların miqdarı, yoxlama tezliyi, və s.), demoqrafik (yaş, cinsi mənsubiyyət və təhsil) və davra-

nışsal faktorlar (vergi ədalətliliyi, vergi sisteminin mürəkkəbliyi, vergi ödəyicilərinin vergi or-

qanları ilə bağlı düşüncələri, sosial adətlər, vergi əxlaqı, və s.) kimi qruplaşdırır, [19] isə “leqal 

və institutsional faktorlar”ı da bu klassifikasiyaya əlavə edir. Bu tədqiqatda isə Dünya Bankı-

nın dəstəyi ilə keçirilən Enterprise Surveys[11] statistik məlumat bazası istifadə ediləcək.  

2. Ədəbiyyat xülasəsi 

Yuxarıda da qeyd olunduğu kimi, vergidən yayınmaya çoxsaylı faktorların təsiri var. [18] 

empirik qiymətləndirmə əsasında müəyyən etmişdir ki, vergidən yayınmaya ən güclü təsir 

edən faktorlar qeyri-iqtisadi faktorlardır – xüsusilə də vergi sisteminin mürəkkəbliyi, təhsil, 

gəlir qaynağı, ədalətlilik və vergi əxlaqı. Bu nəticə [35] tərəfindən son dövrlərdə aparılan təd-

qiqatda da öz təsdiqini tapmışdır.  

Riahi-Belkaoui tərəfindən 30 ölkəni əhatə edən tədqiqat nəticələri göstərmişdir ki, vergi-

dən yayınma dərəcəsi ilə iqtisadi azadlıq dərəcəsi, rəqabət qanunlarının effektivliyi və yüksək 

əxlaq normalarının mövcudluğu arasında mənfi əlaqə var [34]. Yəni, ölkələrin iqtisadi azadlıq 

səviyyəsi və rəqabət qanunlarının effektivliyi artdıqca vergidən yayınma azalır.  

Aparılan tədqiqatlar vergi ödəyiciləri arasında vergidən yayınmaya meyilliliyin ödəyici-

lərin yaşı ilə tərs mütənasiblik olduğunu göstərir [45]; [50]; [10]; [12]; [15]. Çünki, gənc vergi 

ödəyiciləri daha çox riskə gedən və cəzalara qarşı daha az həssas olur (Tittle, 1980).  
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Vergidən yayınmada vergi ödəyicisinin cinsi mənsubiyyətinin də əhəmiyyətli rol aldığı 

mövcud tədqiqatlarda öz təsdiqini tapmışdır. [49] və [25] göstərir ki, qadın vergi ödəyiciləri 

kişilərə nisbətən vergidən yayınmaya qarşı daha az meyilli olur. Lakin, sonrakı tədqiqatlarda 

cinsi mənsubiyyətə görə yaranan bu fərqin daha azadfikirli qadınlar nəslinin yaranması ilə 

aradan qalxdığı müşahidə olunur [45]. Sonrakı tədqiqatlarda müxtəlif nəticələr əldə olunmuş-

dur [2]; [6]. 

Vergidən yayınmaya təsir edən digər əhəmiyyətli faktor isə ödəyicilərin bilik səviyyəsi-

dir.[42] və [50] ümumi təhsil səviyyəsi ilə vergidən yayınma arasında mənfi əlaqənin olduğu 

nəticəsinə gəlir. Təhsilli vergi ödəyicilərinin vergi əxlaqı digərləri ilə müqayisədə daha yüksək 

olur [8]. Lakin, bu zaman vergi ödəyicilərinin “ümumi fiskal bilik səviyyəsi” və “vergidən ya-

yınma imkanları ilə bağlı spesifik bilik səviyyəsi”nin təsiri fərqləndirilməlidir [18].[18] iddia 

edir ki, ödəyicilərin ümumi fiskal bilik səviyyəsi artdıqca vergidən yayınmaya meyillilik aza-

lır. Bununla belə, ikinci halda vergi ödəyiciləri daha çox yayınmaya meyl edir. 

Gəlis səviyyəsinin vergidən yayınmaya təsiri də tədqiqatçılar üçün diqqət mərkəzində 

olmuşdur. [25] və [50] orta gəlir təbəqəsinə aid olanların vergi qanunvericiliyinə daha uyumlu 

olduğunu, aşağı və yüksək gəlir kateqoriyasına aid olanların isə daha çox yayınmaya meyilli 

olduğunu müəyyən edir. 

Vergi dərəcəsinin yayınmalara təsiri ilə bağlı tədqiqatlarda müxtəlif nəticələr əldə olunur. 

[7] və [24] vergi dərəcələri ilə yayınmalar arasında müsbət, [12] və [5] isə mənfi əlaqənin ol-

duğunu müəyyən edir.Aparılan tədqiqatlar vergidən yayınmalara vergi ədalətliliyi ilə bağlı 

ödəyicilərin düşüncələrinin də ciddi mənfi təsirinin olduğunu göstərir (Jackson və Milliron, 

1986; Richardson və Sawyer, 2001; Spicer, 1974; Song və Yardbrough, 1978; Hite və Roberts, 

1992).  

Vergi sisteminin mürəkkəbliyinin vergidən yayınmaların əsas səbəblərindən biri olduğu 

əvvəlki tədqiqatlarda öz təsdiqini tapmışdır [35; 49; 7; 27; 36]. Bundan başqa, vergi ödəyici-

ləri ilə vergi işçiləri arasında əlaqənin səviyyəsi də vergidən yayınmalara ciddi müsbət təsir 

edir [20-21; 2] və bu əlaqəni minimallaşdıran vergi sisteminin qurulması vergidən yayınma 

ehtimalını əhəmiyyətli dərəcədə azalda bilər [44; 39; 44]. [38]-ə görə hökümətə inamın artması 

vergidən yayınmaların azalmasına səbəb olur. Lakin, hüquqi çərçivədə sanksiyaların vergi-

dən yayınmalara ciddi təsiri yoxdur [38]. Eyni zamanda, aparılan tədqiqatlar vergi əxlaqı ilə 

vergidən yayınma arasında da mənfi əlaqənin mövcud olduğunu göstərir [43; 41; 45;46]. 

İqtisadi inkişafın vergidən yayınmalara təsiri də diqqət mərkəzində olmuşdur. [35] bu iki 

dəyişən arasında ciddi bir əlaqənin olmadığı nəticəsinə gəlsə də sonrakı tədqiqatlar [48; 36; 13] 

bu əlaqənin statistik olaraq əhəmiyyətli dərəcədə mənfi olduğunu müəyyən etmişdir. 

Azərbaycan nümunəsində vergidən yayınmalara təsir edən faktorların empirik təhlili ilə 

bağlı aparılan tədqiqatları sayı olduqca azdır. [31] Cənubi Qaqaz ölkələri üçün aparılan empi-

rik tədqiqatın Azərbaycan hissəsində vergidən yayınmalara təsir edən əsas faktorlardan biri-

nin böyük həcmli kölgə iqtisadiyyatının olması müəyyən olunmuşdur. Azərbaycanda kölgə 

iqtisadiyyatının həcmini qiymətləndirən [3] görə bu göstərici 52%-dir. Buna görə də vergidən 

yayınmalarda kölgə iqtisadiyyatının çəkisi olduqca böyükdür. Bundan əlavə, [31] məhkəmə 

sistemi, vergi administrasiyası və korrupsiya ilə bağlı problemlərin də Azərbaycanda vergidən 

yayınma hallarını artırdığını müəyyən etmişdir.  
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3. İstifadə olunan verilənlər 

Tədqiqatın məlumat bazasını Dünya Bankının dəstəyi ilə keçirilən “sahibkarlıq sorğuları 

(enterprise surveys)” təşkil edir. Azərbaycanda 2013-cü ildə qeyd olunan sorğu 343 firma ara-

sında keçirilib. Empirik qiymətləndirmədə istifadə olunacaq dəyişənlərin qısa izahı aşağıdakı 

kimidir:  

TAXEVASİON asılı dəyişəndir. Sorğu obyekti olan firmalarda vergidən yayınmaya doğru 

cəhdlərin hansı tezlikdə olması ilə bağlı cavablarını özündə əks etdirir. Sorğuda respondent-

lərə seçim üçün təqdim olunan cavablar: (0) heç vaxt (never), (1) nadir hallarda (seldom), (2) bəzən 

(sometimes), (3) tez-tez (frequently), (4) əksər hallarda (very frequently), (5) həmişə (always). Empirik 

qiymətləndirmədə istifadə üçün artan tezlik istiqamətində 0-5 aralığında qiymət verilərək rə-

qəmsal hala gətirilmişdir. 

İqtisadi faktorlar: 

TAXRATE firmaların vergi dərəcələrini öz fəaliyyətləri üçün hansı dərəcədə maneə hesab 

etdiklərini göstərən sərbəst dəyişəndir. Respondentlər verilən alternativlərindən birini seçərək 

cavablandırırlar: (0) heç bir (no obstacle), (1) cüzi dərəcədə (a minor obstacle), (2) əhəmiyyətli dərəcədə 

(a moderate obstacle), (3) ciddi dərəcədə (a major obstacle), (4) olduqca ciddi dərəcədə (very severe obs-

tacle). Rəqəmsal hala gətirmək üçün cavablar alternativlər üzrə artan sıralamada 0-4 olaraq 

qiymətləndirilmişdir.  

SMALL və MEDİUM sorğu keçirilən firmaların böyüklüyünə əsasən yaradılan fiktiv də-

yişənlərdir, 0 və ya 1 qiymətləri alır. Sorğunun metodologiyasına əsasən işçi sayı 20 nəfərdən 

az olan firmalar kiçik (SMALL), 20-99 nəfər olanlar orta ölçülü (MEDİUM), 100 nəfərdən çox iş-

çisi olanlar isə böyük ölçülü (LARGE) firmalar olaraq qruplaşdırılmışdır. Bu çərçivədə, SMALL 

fiktiv dəyişəni kiçik ölçülü firmaları təmsil edir. Əgər respondent kiçik ölçülü firmadırsa 1, 

digər hallarda isə 0 qiyməti alır. Eyni qaydada, əgər respondent orta ölçülü firmadırsa ME-

DİUM fiktiv dəyişəni 1, bütün digər hallarda isə 0 qiyməti alır. Empirik qiymətləndirmədə bö-

yük ölçülü (LARGE) firmalar müqayisə (base) qrupu olaraq götürülmüşdür.  

MANUFACTURİNG və RETAİL sorğu keçirilən firmaların fəaliyyət sahələrinə uyğun ola-

raq yaradılan fiktiv dəyişənlərdir, yalnız 0 və ya 1 qiyməti alır.Əgər respondent firma emal 

(manufacturing) sahəsində fəaliyyət göstərirsə MANUFACTURİNG 1, digər bütün hallarda 

isə 0-a bərabər olur. RETAİL fiktiv dəyişəni isə sorğuda iştirak edən firma pərakəndə satışla 

məşğuldursa 1, digər bütün hallarda isə 0 qiyməti alır. Modeldə bu konteksdə müqayisə qru-

pu olaraq bu iki qrupa daxil olmayan digər firmalar götürülüb.  

Leqal və institutsional faktorlar: 

TAXADMİNİSTRATİON firmaların yerinə yetirdikləri fəaliyyətlər üçün vergi orqanları-

nın (tax administration) fəaliyyətlərini hansı dərəcdə maneə hesab etdiyini göstərir. Bu dəyi-

şən üçün qiymətləndirmə TAXRATE ilə tamamilə eynidir. Firmalar üzrə ifadə olunan mane-

ənin ciddilik dərəcəsinə görə artan sırada cavablar 0-4 aralığında qiymət verilərək rəqəmsal-

laşdırılıb.  

İNFORMALİTY vergi ödəyicilərinin öz sahələrində firmaların fərqli situasiyalarda (göm-

rük, vergi, lisenziya, və s.) nəzərdə tutulan işlərin yerinə yetirilməsi üçün qeyri-qanuni “əlavə 

ödəniş və ya hədiyyələr”in verilməsi tezliyi ilə bağlı cavablarını özündə əks etdirir. Qiymət-

lədirmə forması TAXEVASİON ilə tamamilə eynidir, 0-5 aralığında qiymətlər alır.  
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COURT_FAİRbiznes problemlərinin həllində ölkə məhkəmələrinin ədalətliliyinə və tərəf-

sizliyinə respondentlərin inanc səviyyəsini göstərir. Sorğuda iştirak edənlər təqdim olunan 3 

cavabdan birini seçir: (0) bilmirəm (don’t know), (1) meyl edirlər (tend to), (2) çox (strongly). Verilən 

cavablar artan istiqamətdə 0-2 aralığında qiymətləndirilməklə rəqəmsal hala gətirilmişdir.  

COURT_QUİCK respondentlərin biznes problemlərinin həllində məhkəmələrin çevik qə-

rar verməsinə olan inanc səviyyəsini göstərir. Qiymətləndirmə metodologiyası COURT_FAİR 

ilə eynidir, 0-2 aralığında qiymət alır.  

COURT_ENFORCEbiznes problemlərinin həllində hüquqi sistemin respondentlərin bağ-

lanmış müqavilələr və müəllif hüquqlarını qoruyacağına və qarşı tərəfin öhdəlikləri yerinə 

yetirməyə məcbur ediləcəyinə inancını özündə əks etdirir. Qiymətləndirmə metodologiyası 

COURT_FAİR ilə tamamilə eynidir, 0-2 aralığında qiymət alır.  

CORRUPTION firmaların korrupsiyanı öz fəaliyyətləri üçün hansı dərəcədə maneə hesab 

etdiyini göstərir. Qiymətləndirmə metodologiyası TAXRATE ilə tamamilə eynidir, 0-4 aralı-

ğında qiymət alır.  

LABORREGULATIONfirmaların əmək bazarının tənzimlənməsi fəaliyyətlərini öz fəaliy-

yətləri üçün nə qədər maneə hesab etdiyini göstərən sərbəst dəyişəndir. Qiymətləndirmə me-

todologiyası TAXRATE ilə tamamilə eynidir, 0-4 aralığında qiymət alır.  

Nəzəri olaraq İNFORMALİTY və TAXEVASİON arasında ciddi əlaqənin olacağını gözlə-

mək olar. Çünki, firmaların vergidən yayınmaq və ya daha az vergi ödəmək üçün vergi orqan-

larında işləyən şəxslərə qeyri-leqal ödəniş və ya hədiyyələr verməsi ehtimalı hər zaman var. 

Buna görə də hər iki dəyişən üzrə nümunə qrupun tezliklər üzrə statistikasına baxmaq ma-

raqlıdır.  

Qeyd edək ki, hər iki sual 339 firma tərəfindən cavablandırılıb, 4 respondent cavablandır-

maqdan imtina edib. Şəkil 1-də vergidən yayınma cəhdləri tezliyi ilə bağlı firmaların cavab-

ları ümumiləşdirilərək əks olunub.  

Respondentlərin təxminən 57%-i vergidən yayınmaq məqsədiylə heç vaxt addım atmadı-

ğını bildirmişdir. Bu o deməkdir ki, firmaların təxminən 43%-i vergidən yayınmağa meyillidir. 

Şəkil 1 və 2-ni müqayisəli təhlil etdikdə bu özünü daha aydın biruzə verir. 

Şəkil 1: Vergidən yayınma cəhdləri tezliyi 

 
Qaynaq: müəllif tərəfindən verilənlər bazası əsasında hazırlanıb.  
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Şəkil 2: Qeyri-leqal ödənişlər və ya hədiyyələr verilmə tezliyi 

 
Qaynaq: müəllif tərəfindən verilənlər bazası əsasında hazırlanıb. 

Təhlil nəticələri göstərir ki, firmaların 58%-ə yaxını müxtəlif məqsədlərlə hər hansı qeyri-

leqal ödəniş və ya hədiyyə vermədiyini iddia edir. Lakin, 42% hallarda bu cür qanuna zidd 

hadisələrin baş vermə ehtimalı var. Sorğu nəticələrinə əsasən görünür ki, Azərbaycanda fir-

maların vergidən yayınma meyilliliyi birbaşa olaraq qeyri-qanuni olaraq ödəniş və hədiyyələ-

rin verilməsi halları ilə bağlıdır və bu empirik qiymətləndirmələrdə də öz əksini tapacaq. 

4. Empirik qiymətləndirmə metodologiyası 

Bu tədqiqatda sorğu əsasında toplanılmış kəsilən verilənlər məlumat bazasından istifadə 

edilir. Təyin olunan modelin qiymətləndirilməsində Ən Kiçik Kvadratlar (OLS) metodu isti-

fadə olunur. Empirik qiymətləndirmədə istifadə ediləcək baza modelin riyazi-ekonometrik 

ifadəsi aşağıdakı kimidir: 

𝑇𝑎𝑥𝑒𝑣𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑖 = 𝛾0 + 𝛾1 ∗ 𝑇𝑎𝑥𝑟𝑎𝑡𝑒𝑖 + 𝛾2 ∗ 𝑇𝑎𝑥𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖 + 𝛾3 ∗ 𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦𝑖 + 𝛾4

∗ 𝐶𝑜𝑢𝑟𝑡𝑓𝑎𝑖𝑟𝑖
+ 𝛾5 ∗ 𝐶𝑜𝑢𝑟𝑡𝑞𝑢𝑖𝑐𝑘𝑖

+ 𝛾6 ∗ 𝐶𝑜𝑢𝑟𝑡𝑒𝑛𝑓𝑜𝑟𝑐𝑒𝑖
+ 𝛾7 ∗ 𝐶𝑜𝑢𝑟𝑡𝑓𝑎𝑖𝑟𝑖

∗ 𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦𝑖 + 𝛾8 ∗ 𝐶𝑜𝑢𝑟𝑡𝑞𝑢𝑖𝑐𝑘𝑖
∗ 𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦𝑖 + 𝛾9 ∗ 𝐶𝑜𝑢𝑟𝑡𝑒𝑛𝑓𝑜𝑟𝑐𝑒𝑖

∗ 𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦𝑖 + 𝛾10 ∗ 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑢𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖 + 𝛾11 ∗ 𝐿𝑎𝑏𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖 + 𝛾12 ∗ 𝑆𝑚𝑎𝑙𝑙𝑖

+ 𝛾13 ∗ 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑢𝑚𝑖 + 𝛾14 ∗ 𝑀𝑎𝑛𝑢𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑖𝑛𝑔𝑖 + 𝛾15 ∗ 𝑅𝑒𝑡𝑎𝑖𝑙𝑖 + 𝑢𝑖 

Burada 𝛾-lar reqressiya əmsallarını ifadə edir. 𝑢𝑖 hər bir 𝑖-ci müşahidə üçün xətanı ifadə 

edir. Hər bir dəyişənin qısa izahı əvvəlki bölmədə verilmişdir. Qeyd edək ki, ilkin olaraq qu-

rulmuş modeldə funksional misspesifikasiya problemi aşkar olunduğuna görə “qarşılıqlı təsir 

dəyişənləri” (interaction terms) modelə əlavə edilmişdir. Ramsey-Reset testi ilə təkrar yoxlama 

zamanı misspesifikasiya probleminin olmadığı müəyyən edilmişdir. 

5. Modelin qiymətləndirilməsi və nəticələrin şərhi 

Baza modeli əsasında aparılan qiymətləndirmə nəticələri aşağıdakı cədvəldə öz əksini 

tapmışdır. Qeyd edək ki, daha anlaşıqlı olması üçün sərbəst dəyişənlər müxtəlif qruplar halın-

da təqdim olunur. Hər bir dəyişənin əmsalı və standard xətası, həmçinin də statistik əhəmiy-

yətli olub-olmaması cədvəldə öz əksini tapır.  
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Empirik qiymətləndirmə nəticələri həm nəzəri, həm də praktiki baxımdan olduqca ma-

raqlıdır. Tədqiqat vergi dərəcələrinin respondentlərin vergidən yayınma meyilliliyinə müsbət 

təsiri olduğunu ortaya çıxarır. Təsir müsbət və statistiki olaraq əhəmiyyətlidir (𝑝 < 0.05). La-

kin, vergidən yayınmanın götürülən digər iqtisadi faktorlarla ciddi əlaqasi yoxdur. Tədqiqat 

nəticələri göstərir ki, firmaların böyüklüyünün (kiçik, orta ölçülü və ya böyük olmasının) ver-

gidən yayınma meyilliliyinə statistik olaraq əhəmiyyətli təsiri yoxdur. Bütün hallarda əhəmiy-

yətlilik dərəcəsi 10%-dən böyükdür (𝑝 > 0.1). Eyni nəticə firmaların fəaliyyət göstərdiyi sek-

torlar üçün də keçərlidir. Empirik nəticələr sektoral fərqliliyin də vergidən yayınma üzərində 

statistik olaraq əhəmiyyətli təsirinin olmadığını göstərir (𝑝 > 0.1).  

Cədvəl 1: Empirik qiymətləndirmə nəticələri 

Dəyişənlər Əmsallar Əmsalların standard xətası 

İqtisadi faktorlar 

𝑇𝑎𝑥𝑟𝑎𝑡𝑒 0.0364 0.0453 

𝑆𝑚𝑎𝑙𝑙 0.0018 0.1339 

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑢𝑚 0.0418 0.1394 

𝑀𝑎𝑛𝑢𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑖𝑛𝑔 0.0932 0.0883 

𝑅𝑒𝑡𝑎𝑖𝑙 -0.0158 0.1019 

Leqal və institutsional faktorlar 

𝑇𝑎𝑥𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 0.1464*** 0.0759 

𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦 0.8096*** 0.1218 

𝐶𝑜𝑢𝑟𝑡𝑓𝑎𝑖𝑟 -0.1445* 0.0712 
𝐶𝑜𝑢𝑟𝑡𝑞𝑢𝑖𝑐𝑘 -0.2982*** 0.1057 
𝐶𝑜𝑢𝑟𝑡𝑒𝑛𝑓𝑜𝑟𝑐𝑒  0.4004*** 0.1090 
𝐶𝑜𝑢𝑟𝑡𝑓𝑎𝑖𝑟 ∗ 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦 -0.0826 0.1188 
𝐶𝑜𝑢𝑟𝑡𝑞𝑢𝑖𝑐𝑘 ∗ 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦 0.3713** 0.1697 
𝐶𝑜𝑢𝑟𝑡𝑒𝑛𝑓𝑜𝑟𝑐𝑒 ∗ 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦 -0.3322** 0.1647 

𝐿𝑎𝑏𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 0.0442 0.0612 

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑢𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛 0.1218* 0.0737 

𝑅2 0.5879 

Reqressiyanın standard xətası 0.6284 

Qeyd: Asılı dəyişən 𝑇𝑎𝑥𝑒𝑣𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛.***, ** və * müvafiq olaraq 1%, 5% və 10% əhəmiyyətlilik  

dərəcəsində statistik olaraq əhəmiyyətliliyi göstərir.  

İqtisadi faktorlarla müqayisədə leqal və institutsional faktorların vergidən yayınmaya da-

ha güclü təsiri olduğunu empirik qiymətləndirmə nəticələri də təsdiq edir. İlk növbədə, vergi 

orqanlarının firmaların fəaliyyətinə maneə hesab edilən müdaxilələri artıqca vergidən yayın-

ma tezliyi ciddi şəkildə artmış olur. Belə ki, Taxadministration dəyişəninin asılı dəyişənə təsiri 

1% əhəmiyyətlilik dərəcəsində statistik olaraq əhəmiyyətli və müsbətdir. Bu nəticə başqa nü-

munələr üçün aparılan empirk tədqiqatlarda da öz əksini tapmışdır.  

Empirik qiymətləndirmə nəticələri müxtəlif məqsədlərə nail olmaq üçün firmalar tərəfin-

dən əlaqədar orqanlara qeyri-leqal ödənişlərin və ya hədiyyələrin verilməsi və məhkəmə or-

qanlarının fəaliyyəti ilə vergidən yayınmaya meyillilik arasında güclü əlaqənin olduğunu təs-

diq edir. Lakin, burada olduqca əhəmiyyətli nüans qeyri-leqal ödənişlərin və ya hədiyyələrin 

verilməsi və məhkəmə orqanlarının fəaliyyətinin həm də hər birinin vergidən yayınmaya 

təsirinə ciddi təsir göstərdiyi ilə bağlı ortaya çıxarılan situasiyadır.  

Empirik nəticələr göstərir ki, qeyri-leqal ödəniş və ya hədiyyələrin olmadığı fərz olunarsa 

(informality =0) məhkəmələrin biznes problemlərinin həllində ədalətli və tərəfsiz yanaşacağı-
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na (𝑝 < 0.10), həmçinin də operativ şəkildə qısa müddətdə qərar verəcəyinə inanc artdıqca ver-

gidən yayınmaya meyillilik əhəmiyyətli dərəcədə azalır (𝑝 < 0.01).Lakin, maraqlıdır ki, eyni 

şərtlər daxilində biznes problemlərinin həllində məhkəmələrin bağlanmış müqavilələr və mü-

əllif hüquqlarını qoruyacağına və qarşı tərəfin öhdəlikləri yerinə yetirməyə məcbur edəcəyi-

nə inanc artdıqca vergidən yayınmaya meyillilik daha da artır və bu təsir 1% əhəmiyyətlilik 

dərəcəsində statistiki olaraq əhəmiyyətlidir. Daha bir maraqlı nüans isə məhkəmələrin ədalətli 

və tərəfsiz yanaşacağına olan inancın təsiri ilə müqayisədə hüquqi sistemin operativliyinin 

və məcbur etmə gücünün effektinin vergidən yayınmaya daha güclü təsir etdiyidir.  

Digər tərəfdən, məhkəmələrin fəaliyyəti ilə bağlı firmaların məlumatsız olduğu və ya inancı 

olmadığı bir şəraitdə qeyri-leqal ödənişlər və hədiyyələrin vergidən yayınma meyilliliyi üzə-

rində təsiri olduqca böyükdür. Reqressiya tənliyində informality dəyişəninin əmsalı (0.8096) 

həm iqtisadi, həm də statistik olaraq əhəmiyyətlidir (𝑝 < 0.01). Bu isə qeyri-leqal ödənişlər və 

ya hədiyyələrin verilməsi üçün yarana biləcək münbit şəraitin vergidən yayınma hallarını küt-

ləviləşdirəcəyini deməyə əsas verir.  

İndi isə “təsirə təsir” dəyişənlərinin əmsallarına baxaq. Qeyri-leqal ödənişlər və hədiyyə-

lərin verilməsi üçün münbit şərait olan hallarda məhkəmələrin operativ qərar verməsinə olan 

inancın vergidən yayınmalara təsiri müsbətə doğru dəyişir və firmaları vergidən yayınmağa 

meyilliliyə stimullaşdırır (𝑝 < 0.05). Bu təsir məhkəmələrin məcbu retmə gücünə inancın ef-

fektini mənfiyə doğru dəyişir. Başqa sözlə, qeyri-leqal ödənişlər tezliyi artdıqca məhkəmələrin 

məcbur etmə gücünə olan inanc vergidən yayınmaya mütləq qiymətdə artan tendensiya ilə 

mənfi təsir etməyə başlayır.  

Qiymətləndirmə nəticələri əmək bazarı ilə bağlı tənzimləmələrin vergidən yayınma üzə-

rində əhəmiyyətli təsirinin olmadığını göstərir (𝑝 > 0.10). Lakin, korrupsiya vergidən yayın-

ma üçün nisbətən əhəmiyyətli faktorlardan biri hesab oluna bilər. Çünki, korrupsiyanın biz-

nes fəaliyyətləri üçün maneə hesab edilmə dərəcəsi ilə vergidən yayınmaya meyillilik arasın-

da 10% əhəmiyyətlilik dərəcəsində statistiki olaraq əhəmiyyətli və müsbət əlaqə var. Bu nəticə 

başqa müəlliflər tərəfindən əldə olunan tədqiqat nəticələrini dəstəkləyir.  

6. Nəticə 

Vergilər iqtisadi siyasətin yerinə yetirilməsi üçün maliyyə resurslarının təmin edilməsi 

baxımından olduqca vacib rola malikdir. Optimal vergi dərəcələrinin müəyyənləşdirilməsi 

xaricində vergi siyasətinin əsas problemlərindən biri də vergidən yayınmaların minimallaşdı-

rılmasıdır və qarşısının alınmasıdır. Vergidən yayınma problemi hər zaman əsas tədqiqat pri-

oritetlərindən biri olmuşdur. İndiyə qədər aparılan tədqiqatlarda vergidən yayınmaya təsir 

edən çoxsaylı faktorlar əsasən iqtisadi, demoqrafik, davranışsal və leqal və institutsional fak-

torlar olmaqla 4 qrup şəklində tədqiq olunmuşdur.  

Bu məqalədə vergidən yayınmaya təsir edən faktorların Azərbaycan nümunəsində empi-

rik təhlili aparılır. Dünya Bankının dəstəyi ilə 2013-cü ildə Azərbaycanda keçirilən Enterprise 

Surveys nəticələri tədqiqatda məlumat bazası kimi istifadə olunur. Empirik qiymətləndirmə-

də kəsilən verilənlər əsasında çoxdəyişənli reqressiya tənliyi Ən Kiçik Kvadratlar metodu tət-

biq olunmaqla qiymətləndirilmişdir.  

Empirik qiymətləndirmə nəticələri götürülmüş iqtisadi faktorlardan yalnız vergi dərəcə-

lərinin vergidən yayınmayı stimullaşdırıcı təsiri olduğunu, miqyas və sektoral təsirin isə sta-
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tistik olaraq əhəmiyyətli olmadığını göstərir. Əvvəlki tədqiqatlarda da öz əksini tapdığı kimi 

vergidən yayınmanın daha çox qeyri-iqtisadi faktorlardan, xüsusilə də leqal və institutsional 

faktorlardan asılı olduğu qiymətləndirmə nəticələri əsasında öz təsdiqini tapmışdır. Bu zaman 

diqqət çəkən əhəmiyyətli nəticə firmaların vergi orqanlarının fəaliyyətini öz biznes fəaliyyət-

ləri üçün maneə hesab etmə dərəcəsi ilə vergidən yayınmaya meyillilik arasında müsbət əla-

qənin aşkar edilməsidir. Digər ən əhəmiyyətli faktor isə müxtəlif güzəştlər, lisenziya və s. 

Alınması məqsədiylə qeyri-leqal ödənişlər və hədiyyələrin verilməsi tezliyi və məhkəmə-hü-

quq sistemin fəaliyyətinə olan inanc səviyyəsi olaraq ortaya çıxır.  

Tədqiqat nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, qeyri-formal ödənişlərin və hədiyyələrin 

verilməsi tezliyi ilə məhkəmə-hüquq sisteminin fəaliyyətinə olan inanc səviyyəsinin vergi-

dən yayınmaya təsiri bir-birindən asılıdır. Bundan əlavə, respondentlərin korrupsiyanı öz fəa-

liyyətləri üçün maneə hesab etmə dərəcəsi ilə vergidən yayınma meyilliliyi arasında da müs-

bət əlaqənin mövcud olduğu öz təsdiqini tapmışdır.  

Vergidən yayınmaların qarşısının alınmasının əhəmiyyəti nəzərə alınaraq empirik qiy-

mətləndirmə nəticələri əsasında ilk növbədə məhkəmə-hüquq sisteminin fəaliyyətinə firmala-

rın inancının yüksəldilməsi istiqamətində addımların atılması tövsiyyə olunur. Bu həm də 

qeyri-leqal ödəniş və hədiyyələrin verilməsi imkanlarını və vergidən yayınmaya təsirini azalt-

mış olacaq. Bundan başqa, vergi orqanlarını fəaliyyətinin firmalar tərəfindən öz fəaliyyətləri-

nə maneə hesab edilməyəcək şəkildə qurulması və birbaşa əlaqənin məhdudlaşdırılması da 

vergidən yayınmaların azaldılmasına öz töhfəsini verə bilər.  

Qeyd edək ki, bu tədqiqat 2013-cü ildə aparılan sorğu nəticələri əsasında alınan nəticələri 

özündə əks etdirir. Buna görə də tədqiqat nəticələrinin hazırki dövr üçün aktuallığı və prakti-

ki əhəmiyyəti haqlı olaraq müzakirə oluna bilər. Buna görə də anoloji sorğunun müstəqil agent-

lik və ya ekspertlər tərəfindən yenidən keçirilməsi və yenidən empirik qiymətləndirmələrin 

aparılması tövsiyyə olunur.  
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XÜLASƏ 

Tədqiqat işində dövlət xərclərinin optimal bölgüsünün tədqiqi ilə əlaqədar nəzəri müddəalar müzakirə edil-

miş və neftlə zəngin ölkələrdə optimallaşdırma məsələsinin həlli üçün hesablamalar həyata keçirilmişdir. Məlum-

dur ki, dövlət xərcləri iqtisadi təsnifat üzrə kapital və cari olmaqla iki əsas istiqamətə ayrılır. Bu səbəbdən əsas 

tədqiqat obyektinə həm də tarazlıq məsələsinin quruluşu və həlli xüsusiyyətləri də daxil edilmişdir.Çünki, höku-

mətin kapital xərcləri ümumi buraxılışın inputu olduğu halda, cari xərcləri isə ev təsərrüfatlarının faydalılığının 

endogen dəyişəni olur. Müəyyən olunmuşdur ki, Azərbaycanda dövlət büdcəsinin kapital və cari xərclərinin iqti-

sadi artıma maksimum təsir etməsi üçün kapital xərclərinin büdcə xərclərindəki payı 24.8%, cari xərclərin payı 75.2% 

olmalıdır. 

Açar sözlər: Fiskal xərclər, kapital və cari xərclər, ev təsərrüfatlarının faydalılığı, ümumi buraxılış funksiyası, 

dayanıqlı iqtisadi artım.  

FISCAL POLICY AND ECONOMIC GROWTH. PRINCIPLES OF OPTIMIZATION OF PUBLIC EXPENDITURE 

ABSTRACT 

In the research work, the theoretical framework related with the aplication of the optimal composition of 

Government spending has been discussed and the calculation for solution of optimization problem was carried out 

for oil rich countries. It is known that, public spending is divided into two major areas - capital and current, as an 

economic classification. Therefore, the main research object also includes the structure and the solution of the equ-

ilibrium issue. Because the Government's capital expenditure is the input of a output function, while current expen-

diture is an endogenous variable in the households' utility function.It was determined that, the share of capital 

expenditures in state budget should be 24.8% and the share of current expenditures - 75.2% in order to maximize 

the economic growth in Azerbaijan. 

Key words: Fiscal Expenses, capital and current expenses, the households' utility, output function, sustainable 

economic growth. 

ФИСКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ. ПРИНЦИПЫ                                 

ОПТИМИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РАСХОДОВ 

РЕЗЮМЕ 

В исследовательской работе обсуждались теоретические рамки, связанные с применением оптималь-

ного состава государственных расходов, и были проведены расчеты для решения проблемы оптимизации 

для стран, богатых нефтью. Известно, что государственные расходы делятся на две основные области – ка-

питал и текущую, как экономическую классификацию. Поэтому основной объект исследования также вклю-

чает структуру и решение проблемы равновесия. Поскольку капитальные затраты правительства являются 

вкладом функция выхода, тогда как текущие расходы являются эндогенной переменной в функции комму-

нальных хозяйств. Было установлено, что доля капитальных затрат в государственном бюджете должна сос-

тавлять 24,8%, а доля текущих расходов-75,2%, чтобы максимизировать экономическую роста в Азербайджане. 

Ключевые слова: Бюджетные расходы, капитальные и текущие расходы, полезность домашнего хоз-

яйства, функция вывода, устойчивый экономический рост. 

 

1.  Giriş 

Fiskal xərclərin bu və ya digər formada bölüşdürülməsinin effektlərinin qiymətləndiril-

məsi ilə əlaqədar dünya miqyasında məşhur olan tədqiqat işləri kimi Barro [1] və Devarajan 
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[2] tərəfindən aparılmış tədqiqat işlərini misal göstərmək olar. Həmçinin Chen tərəfindən 

qiymətləndirilmiş və hökumətin investisiya və istehlak xərcləri ilə iqtisadi artım arasındakı 

əlaqəyə həsr olunmuş endogen artım modeli də ən çox maraq çəkən metodologiyalardan biri-

dir [3]. O Barronun yanaşmasını əsas götürməklə içtimai istehlak xərclərini ev təsərrüfatları-

nın faydalılıq funksiyasına, məhsuldar olduğu fərz olunan investisiya xərclərini isə istehsal 

(ümumi buraxılış) funksiyasına əlavə etmiş və iddia etmişdir ki, məhsuldar içtimai xərclərin 

geniş payına malik olan ölkələr yüksək iqtisadi artıma da malik olurlar. Göründüyü kimi bu-

rada içtimai xərclərin (O hökumətin kapital və istehlak xərclərini nəzərdə tuturdu) mövcud-

luğu yox onun məhsuldarlığı və ya səmərəliliyi önə çəkilir. Digər tədqiqatçılardan Chen və 

b. [4], Lee və s. müəlliflər tərəfindən təqdim olunmuş tədqiqat işlərində də həmçinin hökumət 

büdcəsinin optimal bölüşdürülməsi və onların iqtisadi inkişafdakı rolu ilə əlaqədar maraqlı 

nəticələrə rast gəlmək olar.  

Qeyd olunan bu tədqiqatçıların işləri ilə yanaşı dövlət büdcə xərclərinin optimal bölgüsü-

nün tədqiqinə həsr olunmuş bir sıra digər beynəlxalq və yerli tədqiqat işləri də vardır ki, on-

lardan bəziləri barədə qısa şərhlər verməyə çalışacağıq. Məsələn; Chen hökumət xərclərinin 

iqtisadi artıma təsirinin səmərəliliyinin təhlil olunması məqsədi ilə bu xərclərin istehlak və 

investisya xərcləri arasında optimal bölüşdürülməsi problemini tədqiq etmişdir [5, s. 123-136]. 

Bundan başqa biz həmçinin Chun-Hung Chen və b. [4, s. 57–74], Yan and Mukai [6, s. 345–

371], Pujowidianto, Lee, Chen[7], Hillestad [8, s. 1091-1098] və başqa tədqiqatçıların büdcə 

xərclərinin optimal bölüşdürülməsi məsələsi ilə əlaqədar təklif etdikləri tədqiqat işləri ilə də 

tanış olduq. 

Bəzi yerli tədqiqat işlərində də bu problemlə yaxından əlaqəli olan problemlərin tədqiqi-

nə rast gəlmək mümkündür. Belə ki, Türkiyədə təşkil olunmuş X Ekonometrika və statistika 

konfransına təklif edilmiş “Bütçe harclama kanallarının sosyo-ekonomik kalkınma gösterge-

lerine etkisi” adlı tədqiqat işində [9] Azərbaycan iqtisadiyyatı üzrə büdcə xərclərinin fiskal 

və monetar siyasətin bir sıra göstəricilərinə (inflyasiya, əmək haqqı, ÜDM-in artımı və s.) təsiri 

ekonometrik qiymətləndirilərək təhlillər aparılmışdır. Bundan başqa Bakı şəhərində «Qlobal-

laşma və regional iqtisadi inkişaf» mövzusunda keçirilən beynəlxalq konfransın "Müasir qlo-

ballaşma dövründə davamlı insan inkişafı konsepsiyası və insan kapitalı” adlı materialında 

investisiya xərcləri, o cümlədən büdcə xərclərinin (Təhsil, elm səhiyyə və s) İnsan kapitalı, 

İnsan İnkişafı İndeksinə təsirinin ekonometrik modeli verilmişdir.  

Qeyd olunduğu kimi işin əsas məqsədi büdcə xərclərinin qeyd olunan xərc maddələri ara-

sında optimal bölgüsünün müəyyən edilməsidir ki, hansı ki, bu bölgüdə büdcə xərclərinin 

hər nəfərə düşən gəlirlərin artımına maksimum təsiri təmin olunur. Optimallaşdırma kursun-

dan məlumdur ki, xətti və qeyri-xətti proqramlaşdırma məsələləri optimal həllərin tapılmasın-

da geniş istifadə olunurlar.  

2.  Metodologiya və əlaqəli ədəbiyyatlar 

Bu problemin metodologiyası iki əsas fundamental makroiqtisadi məsələnin üzərində 

qurulmuşdur. Belə ki, dövlət xərclərinin iqtisadi artıma maksimum təsirinin tədqiq olunma-

sında faydalılıq və ümumi buraxılış funksiyalarından istifadə olunur. Gəlin əvvəlcə faydalı-

lıq funksiyası ilə başlayaq. Chakravarty mənfi olmayan elastiklik əmsalı ilə verilən ümumi 

faydalılıq funksiyasının ilk dəfə D. Bernoul-li tərəfindən təklif olunduğunu göstərmişdir [10, 

s. 338-355]. Digər tərəfdən isə O optimal yığım səviyyəsini tədqiq edərkən bu məsələnin, yəni 

optimal yığım səviyyəsinin faydalılıq funksiyasının fonunda iqtisadi artıma təsiri məsələsinin 

ilk dəfə Ramsey [11, s. 543-559] tərəfindən araşdırıldığını qeyd etmişdir.  
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Doğrudur bizim problem yığımın optimal səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsi problemi de-

yil, lakin hökumət xərclərinin iqtisadi artıma maksimal təsirinin tədqiqi də məhz faydalılıq 

funksiyasının strukturu ilə bağlıdır. Bu kontekstdə ilk öncə faydalılıq funksiyasının nəzəri mə-

sələləri barədə müzakirələrimizi qurmağa çalışacağıq. Qeyd olunduğu kimi bu sahədə Ram-

sey ilk tədqiqatçılardan sayılır və biz müzakirələrimizə onun təqdim etdiyi metodoloji yanaş-

ma ilə başlayacağıq. O belə bir sualı tədqiqatının əsas məqsədi kimi müəyyənləşdirmişdir. 

Milli gəlirin nə qədər hissəsi yığıma yönəldilməlidir? Ramsey [11, s. 544] t zaman anında is-

tehlakın ümumi həddini x(t), əməyin ümumi həddini a(t) və kapitalın ümumi həddini isə c(t) 

ilə işarə edərək gəlirlərə kapitalın və əməyin ümumi funksiyası kimi baxmışdır. Ümumi mak-

ro iqtisadi əlaqələrə görə isə O yığım (�̇� =
𝑑𝑐

𝑑𝑡
) və istehlakın (x) cəmini gəlirlərə bərabər etmiş-

dir. Bunu riyazi olaraq belə göstərmək olar [11, s. 544]: 

�̇� + 𝑥 = 𝑓(𝑎, 𝑐)  (2.1)  

O həmçinin U(x) ilə istehlakın cəmi faydalılığını, V(a) ilə əməyin cəmi faydasızlığını işarə 

edərək aşağıdakı ifadələri təhlilə daxil etmişdir [11, s. 544]:  

𝑢(𝑥) =
𝑑𝑈(𝑥)

𝑑𝑥
  (2.2) 

𝑣(𝑎) =
𝑑𝑉(𝑎)

𝑑𝑎
  (2.3) 

Burada, 𝑢(𝑥) istehlakın marjinal faydalılığını, 𝑣(𝑎) isə əməyin marjinal faydasızlığını ifa-

də edir. 

Ramsey [11] fərz edir ki, istehlakın marjinal faydalılığı artmayan qanunauyğunluğa, əmə-

yin marjinal faydasızlığı isə azalmayan qanunauyğunluğa malikdirlər. Doğrudan da, hər hansı 

bir məhsulun istehlakı zamanı hər sonrakı vahidin gətirdiyi faydanın əvvəlki vahidin verdiyi 

faydadan artıq olması inandırıcı deyil. Eləcə də, hər hansı bir şəxsin əmək sərfi zamanı istifa-

də etdiyi əməyinin hər sonrakı vahidinin gətirdiyi rahatsızlığın (faydasızlıq) əvvəlki vahidin 

verdiyi faydasızlıqdan az olacağına inanmaq çətindir. Deməli, 𝑢(𝑥) ≤ 0 və 𝑣(𝑎) ≥ 0 şərtləri 

bir qayda olaraq ödəniləcəkdir. Ramsey qəbul edir ki, kapitalın (c) verilmiş səviyyəsi sabit qa-

lacaqdır. Bu şərt daxilində O fərdin xalis faydalılığını U(x)-V(a) kimi təyin edir. Məhz bu ifadə 

xalis faydalılığın maksimumunun tapılmasında əsas funksiya rolunu oynayır. Burada məhdu-

diyyət şərti isə ev təsərrüfatlarının cəmi istehlakının ölkədə ümumilikdə a qədər əmək və c 

qədər kapital vasitəsi ilə istehsal olunan məhsula bərabər olması şərtidir. Nəticə etibarı ilə xa-

lis faydalılıq (U(x)-V(a)) kapitalın (c) funksiyasına çevriləcəkdir və deməli daha çox kapital 

daha çox xalis faydalılığı təmin etmiş olacaqdır. Lakin Ramsey qeyd edir ki, kapital səbəbin-

dən xalis faydalılığın artımı iki səbəbdən dayana bilər. Belə ki, mümkündür ki, kapitalın artı-

mı nə gəlirlərin nə də asudə vaxtın artımına səbəb olmasın. Məhz bu fenomeni O bu iki səbəb-

dən birincisi kimi qeyd etmişdir. Ramsey ikinci səbəb kimi qeyd edir ki, ola bilsin ki, artıq 

xalis faydalılığın çökük (yuxarıya doğru qabarıq) qrafikində ən yüksək nöqtəyə (maksimum 

qiymətə) çatılmışdır. Bu halda da O kapitalın artıq istifadəsinin gəlirlərin və asudə vaxtların 

artımına, dolayısı ilə isə xalis faydalılığın artımına səbəb olmayacağıni ifadə etmişdir. Digər 

hallarda xalis faydalılıq kapitalın artımı ilə həmişə artıma malik olacaqdır. Bu halda yuxarı-

da qeyd olunan maksimum nöqtənin müəyyənləşdirilməsi mümkün olmasa da müəyyən li-

mit yaxınlaşma ilə maksimum faydalılığa nail oluna bilər. Ramsey bu qiyməti əldə oluna bilən 

maksimum faydalılıq (ing: the maximum obtainable rate of enjoyment) kimi adlandırmışdır. O 

həmçinin əməyin marjinal gəlirliliyinin istehlakın marjinal faydalılığına hasilinin əməyin mar-
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jinal faydasızlığına (rahatsızlığına) bərabər ola bilməsi amilini də irəli çəkərək bunu riyazi ola-

raq aşağıdakı kimi ifadə etmişdir [11, s. 546]:  

𝑣(𝑎) =
𝜕𝑓

𝜕𝑎
𝑢(𝑥)  (2.4) 

Biz yuxarıda Ramseyin tədqiqatı ilə tanış olduq. Baxmayaraq ki, onun yanaşması bu fəs-

lin mövzusuna bir-başa aid deyil, lakin bu tədqiqat faydalılıqla bağlı ilkin müddəaların mən-

bəyi sayıldığından onun haqqında fikir mübadiləsinin təşkil olunmasını məqsədə müvafiq 

hesab etdik. 

Dövlət xərclərinin optimal bölüşdürülməsi və iqtisadi artım məsələsi ilk dəfə Barro tərə-

findən tədqiq edilmişdir [12, s. 103-125]. O “Government Spending in a Simple Model of En-

dogeneous Growth” adlı əsərində dövlət xərclərinin iqtisadi artıma maksimum təsir edə bi-

ləcək optimal bölgüsünün müəyyənləşdirilməsi metodologiyasını işləyib hazırlamışdır. Onun 

konsepsiyası sabit gəlirli kapitala əsaslanan endogen artım modelinin üzərində qurulmuşdur. 

Barro fərz edir ki, hökumətin bütün xərcləri investisya (ing: productive) xarakterli xərclərdir 

[12]. Onun fikrincə sonsuz həyat, qapalı iqtisadiyyat şərtləri daxilində ev təsərrüfatları həmişə 

özünün faydalılığını maksimum etməyə rasional reaksiya göstərir. O qeyd olunan fadalılığı 

aşağıdakı funksiya ilə vermişdir [12, s. 104]: 

𝑈 = ∫ 𝑢(𝑐)𝑒−𝑝𝑡𝑑𝑡
∞

0
  (2.5)  

Burada, c hər nəfərə düşən istehlak, p˃0 sabit zaman effekti, u(c) isə faydalılıq funksiya-

sıdır. Bu funksiyanı Barro əhalinin, dolayısı ilə işçilərin və istehlakçıların sayının sabit qalması 

fərziyyəsini qəbul edərək aşağıdakı kimi vermişdir [12, s. 104]: 

𝑢(𝑐) =
𝑐1−𝜎−1

1−𝜎
  (2.6)  

Burada, ϭ˃0 marjinal faydalılığın sabit olması şərtini göstərir. 

Doğrudan da, 

𝑑𝑢(𝑐)

𝑑𝑐
= 𝑐−𝜎  (2.7) 

Növbəti mərhələdə Barro istehsal funksiyasını aşağıdakı formada vermişdir. Hansı ki, bu 

funksiya oprimallaşdırma məsələsinin məhdudiyyət şərtlərindən biri olacaqdır [12, s. 104].  

𝑦 = 𝑓(𝑘)  (2.8) 

Burada, y hər işçiyə düşən buraxılış, k isə hər işçiyə düşən kapitalı ifadə edir. O fərz edir 

ki, əmək qüvvəsi tam məşğulluq şəraitindədir və işçilərin boşdayanmaları mövcud deyil. Barro 

göstərir ki, (2.5) ifadəsi ilə təyin olunan ev təsərrüfatlarının toplam faydalılığı istehlak xərclə-

rinin artım tempinin aşağıdakı kimi təyin olunmasına imkan yaradır [12, s. 105]. 

𝑐̇

𝑐
=

1

𝜎
(𝑓′ − 𝑝)  (2.9)  

Burada, 𝑓′ kapitalın marjinal buraxılışı, p˃0 sabit zaman effekti, ϭ˃0 (2.6)-da marjinal fay-

dalılığın sabit olması şərtini göstərir.  

Fəslin metodoloji əsasları ilə bağlı müzakirələrimizə S. Devarajan, V. Swaroop, və H. Zou-

nun birgə müəllifliyi ilə yazdıqları “The composition of public expenditure and economic 

growth” adlı tədqiqat işinin müzakirəsi ilə davam edəcəyik [2]. Bundan sonra bu müəllifləri 

“Deverajan və b.” adı altında təqdim edəcəyik. Yuxarıda qeyd etdik ki, Barro [12] hökumət 
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xərclərini yalnız bir tip olaraq (investisya xarakterli) qəbul etmişdir və özünün modelini bu 

fərziyyənin əsasında qurmuşdur. Ondan fərqli olaraq Deverajan və b. [2] hökumətin xərclərini 

investisiya xarakterli (ing: productive) və qeyri-investisiya xarakterli (ing: unproductive) ol-

maqla iki müxtəlif tip altında quruplaşdıraraq hökumət xərclərinin optimal proporsiyasını 

tədqiq etmişlər. Onların inkişaf etdirdikləri model hökumət xərclərinin bu iki istiqamət üzrə 

elə blgüsünü müəyyən edir ki, bu bölgüdə hökumətin xərcləri iqtisadiyyatın uzun müddətli 

artım tempinə maksimum müsbət təsir etmiş olur. Qeyd olunan tədqiqat işində müəlliflər 

məcmu istehsal funksiyasının üç arqumentdən – içtimai məcmu kapitaldan (k), investisiya 

xarakterli (g1) və qeyri-investisiya xarakterli (g2) hökumət xərclərindən asılı olduğunu fərz 

etmiş və bu istehsal funksiyasını CES (sabit əvəzetmə elastikliyinə malik istehsal funksiyası) 

tipli istehsal funksiyası kimi qiymətləndirmişlər. Beləliklə, Deverajan və b. optimallaşdırma 

məsələsini aşağıdakı kimi qurmuşlar [2, s. 316]: 

Məqsəd funksiyası: 

𝑈 = ∫ 𝑢(𝑐)𝑒−𝑝𝑡𝑑𝑡
∞

0
  (2.10) 

Burada,  

𝑢(𝑐) =
𝑐1−𝜎−1

1−𝜎
  

Məhdudiyyət şərtləri: 

𝑦 = 𝑓(𝑘, 𝑔1, 𝑔2) = [𝛼𝑘−𝜉 + 𝛽𝑘−𝜉 + 𝛾𝑘−𝜉]
−

1

𝜉  (2.11) 

𝜏𝑦 = 𝑔1 + 𝑔2 = 𝑔  (2.12) 

𝑔1 = 𝜙𝜏𝑦 (2.13) 

𝑔2 = (1 − 𝜙)𝜏𝑦 (2.14) 

�̇� = (1 − 𝜏)𝑦 − 𝑐 (2.15) 

Burada, 𝛼 > 0, 𝛽 ≥ 0, 𝛾 ≥ 0, 𝛼 + 𝛽 + 𝛾 = 1, 𝜉 ≥ −1 (sabit əvəzetmə elastikliyi), 𝜏 vergi 

daxilolmalarının ÜDM-də payı, yümumi daxili məhsul (buraxılış), 𝜏𝑦 hökumətin gəlirləri, k 

içtimai məcmu kapital, c istehlak xərcləri, 𝜙 investisya xarakterli (g1) hökumət xərclərinin, 

(1 − 𝜙) isə qeyri-investisiya xarakterli (g2) hökumət xərclərinin onun gəlirlərində payıdır. 

Deverajan və b. [2] (2.10)-(2.15) optimizasiya məsələsini həll etməklə istehlak xərclərinin 

artım tempini Barroda [12] olduğu kimi (2.9) tənliyi vasitəsi ilə təyin etmişdilər. 

 Bu sahədə mövcud olan digər bir maraqlı tədqiqat işi Sugata Ghosh və Andros Gregoriou 

[13] tərəfindən aparılmış tədqiqat işidir. Bu iş “The Composition of Government Spending and 

Growth: Is Current or Capital Spending Better?” adı altında 2008-ci ildə nəşr olunmuşdur. 

Sugata Ghosh və Andros Gregoriou demək olar ki, Deverajan və b. Tərəfindən istifadə olun-

muş modeldən istifadə etmişlər. Lakin, onlar Deverajan və b.-ından [2, s. 317] fərqli olaraq 

Barronun (2.9) tənliyini aşağıdakı kimi vermişlər [13, s. 488]: 

𝑐̇

𝑐
= (1 − 𝜏)

𝜕𝑦

𝜕𝑘
− 𝑝  (2.16) 

Burada, istifadə olunan bütün parametrlər Deverajan və b. Tərəfindən istifadə olunduğu 

kimi eyni mənalara malikdirlər.  

İndi isə gəlin daha bir tədqiqat işi barədə müzakirə aparaq. Bu tədqiqat işi Been-Lon Chen 

tərəfindən reallaşdırılmışdır [14]. O 2006-cı ildə yazmış olduğu “Economic Growth with an 
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Optimal Public Spending Composition” adlı məqaləsində hökumət xərclərinin iqtisadi artı-

ma optimal təsir imkanlarını araşdırmışdır. Professor Chen Barronun əsas metodologiyasına 

əsaslanmışdır. Lakin O Deverajan və b., Sugata Ghosh və Andros Gregoriou kimi müəlliflər-

dən müəyyən qədər fərqli yanaşma irəli sürmüşdür. Əslində Been-Lon Chen də həmçinin 

Deverajan və b., Sugata Ghosh və Andros Gregoriou və başqa müəlliflər kimi Barrodan fərqli 

olaraq hökumətin xərclərini investisiya xarakterli (ing: productive) və istehlak xarakterli 

(ing: consumptive) (və yaxud qeyri-investisiya xarakterli (ing: unproductive)) olmaqla iki 

müxtəlif tipə ayırmışdır. Lakin bu müəlliflərdən fərqli olaraq O hökumətin istehlak xarak-

terli (ing: consumptive) xərclərini ev təsərrüfatlarının faydalılığının komponenti kimi, höku-

mətin investisya xarakterli (ing: productive) xərclərini isə məcmu buraxılışın komponenti 

kimi təqdim etmişdir [14, s. 126]. Bundan başqa Been-Lon Chen məcmu buraxılış funksiyası 

kimi Cobb-Douglas istehsal funksiyasından istifadə etmişdir. O Barronun [12] əsas fikrinə 

söykənərək iqtisadiyyatı sonsuz və kəsilməz proseslə, reprezentativ ev təsərrüfatlarının (han-sı 

ki, ölçüsünü (sayını) sabit fərz edir) mövcudluğu ilə xarakterizə etmişdir. Bundan başqa rep-

rezentativ firmalar (hansı ki, bəlli istehsal proseslərinə malikdirlər ki, ev təsərrüfatları da bu 

istehsal prosesinin hissəsidir) və hökumət də iqtisadi prosesdə iştirak edirlər. Qeyd olunan 

bu fikirlər əsasında Been-Lon Chen optimallaşdırma məsələsini aşağıdakı kimi qurmuşdur [14, 

s. 126]: 

Məqsəd funksiyası: 

𝑈 = ∫ 𝑢(𝑐)𝑒−𝑝𝑡𝑑𝑡
∞

0
  (2.17) 

Burada,  

𝑢(𝑐) =
[𝑐(𝑡)𝛼𝑔𝑐(𝑡)1−𝛼]

1−𝜎
−1

1−𝜎
  

 c(t) t zamanında istehlak xərcləri, 𝑔𝑐(𝑡) hökumətin t zamanında istehlak xərcləri, 𝑝 > 0 

zaman effekti parametri (Zamana görə dəyişmə həddi. Bu parametr sabit kimi fərz olunur), 

0 < 𝛼 < 1 və 0 < 1 − 𝛼 < 1 müvafiq olaraq ev təsərrüfatlarının və hökumətin istehlak xərclə-

rinin ev təsərrüfatlarının faydalılığında təsir payları, 𝜎 isə əvəzetmənin elastiklik parametridir.  

Məhdudiyyət şərtləri: 

𝑦(𝑡) = 𝐴𝑘(𝑡)𝛽𝑔𝐼(𝑡)1−𝛽  (2.18) 

Burada, y(t) t zamanında hər nəfərə düşən məcmu buraxılış, k(t) t zamanında hər nəfərə 

düşən kapital ehtiyatı, 𝑔𝐼(𝑡) hər nəfərə düşən hökumətin t zamanında investisiya xarakterli 

(ing: productive) xərcləri, 𝐴 > 0 texnaloji məhsuldarlıq səviyyəsi, 𝛽 və 1 − 𝛽 müvafiq olaraq 

hər nəfərə düşən kapital ehtiyatının və hökumətin investisiya xarakterli (ing: productive) xərc-

lərinin məcmu buraxılış funksiyasında təsir paylarıdır.  

𝑇(𝑡) = 𝜏𝑦(𝑡) = 𝑔𝑐(𝑡) + 𝑔𝐼(𝑡) = 𝑔(𝑡) (2.19) 

𝑔𝑐(𝑡) = 𝑠𝜏𝑦(𝑡) (2.20) 

𝑔𝐼(𝑡) = (1 − 𝑠)𝜏𝑦(𝑡) (2.21) 

�̇� = (1 − 𝜏)𝑦(𝑡) − 𝑐(𝑡) (2.22) 

Burada, 𝜏 vergi daxilolmalarının ÜDM-də payı, 𝜏𝑦(𝑡)t zamanında hökumətin gəlirləri, s 

istehlak xarakterli (𝑔𝑐(𝑡)) hökumət xərclərinin, (1-s) isə investisiya xarakterli (𝑔𝐼(𝑡)) hökumət 

xərclərinin onun gəlirlərində payıdır. 
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3.  Büdcə xərclərinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi 

Beləliklə, yuxarıda müzakirə olunmuş nəzəri çərçivələrdən istifadə etməklə aparılmış he-

sablamalar nəticəsində dövlət büdcəsinin kapital xərclərinin optimal payının təyin olunması 

üçün optimallıq şərti aşağıdakı kimi müəyyən olunmuşdur: 

Əgər 𝜔1
∗ dövlət büdcəsinin kapital xərclərinin optimal payıdırsa, hansı ki, bu bölgü ilə hö-

kumət dayanıqlı iqtisadi artıma maksimum təsir edə biləcək, onda ümumi buraxılış funksi-

yasında 𝑓𝑔1
 və 𝑓𝑔2

 bərabər olmalıdırlar. Burada, f ümumi buraxılış funksiyasıdır. 

Deməli, 𝑓𝑔1
− 𝑓𝑔2

= 0 tənliyinin dövlət büdcəsinin kapital xərclərinin payına (𝜔1) nəzərən 

həlli bizə dövlət büdcə xərclərinin optimal bölgüsünü (𝜔1
∗) verir. Beləliklə, əgər 𝜔1

∗ optimal 

həldirsə, onda dayanıqlı iqtisadi artımın (𝜇) dövlət büdcəsinin kapital xərclərinin payına (𝜔1) 

nəzərən törəməsi bu nöqtənin (𝜔1
∗) sol tərəfində müsbət (𝜇𝜔1

> 0), sağ tərəfində isə mənfi 

(𝜇𝜔1
< 0) olacaqdır. Bu belə bir məntiqi nəticəyə gəlməyə imkan verir ki, əgər 𝑓𝑔1

> 𝑓𝑔2
 olarsa, 

onda dayanıqlı iqtisadi artımın büdcənin kapital xərclərinə nəzərən törəməsi müsbət, yox əgər 

𝑓𝑔1
< 𝑓𝑔2

 şərti mövcud olarsa, onda qeyd olunan marjinal dayanıqlı iqtisadi artım mənfi ola-

caqdır. 

Bu bölmədə büdcə xərclərinin səmərəliliyi optimallaşdırma məsələsi vasitəsi ilə araşdırıl-

mışdır. Optimallaşdırma məsələsi büdcə xərclərinin hər nəfərə düşən gəlirlərə maksimum 

təsirirnin müəyyənləşdirilməsi kimi qoyulmuşdur. Büdcə xərclərinin kapital və cari xərc 

maddələri arasında optimal bölüşdürülməsi məsələsinin nəzəri-metodoloji xüsusiyyətləri 2-

ci bölmədə ətraflı müzakirə olunmuşdur. Əgər 𝜔1
∗ dövlət büdcəsində kapital xərclərinin opti-

mal payı olarsa, onda istehsal və yaxud ümumi buraxılış funksiyasının dövlət büdcəsinin ka-

pital xərclərinə nəzərən birinci tərtib törəməsi (𝑓𝑔1
) ümumi buraxılış funksiyasının dövlət büd-

cəsinin cari xərclərinə nəzərən birinci tərtib törəməsinə (𝑓𝑔2
) bərabər olmalıdır. Burada, f isteh-

sal və yaxud ümumi buraxılış funksiyasıdır. Bu funksiya empirik olaraq Abbasov və Gulali-

yev [15] tərəfindən qiymətləndirilmişdir. Bu tədqiqat işində biz bu funksiyadan Azərbaycanın 

ümumi buraxılış funksiyası kimi istifadə edəcəyik. Bu funksiyadan 𝑓𝑔1
 və 𝑓𝑔2

 marjinal ifadə-

lərini aşağıdakı kimi təyin edə bilərik:  

𝑓𝑔1
= 𝛿2

1

𝑔1
  (3.1) 

𝑓𝑔2
= 𝛿3

1

𝑔2
  (3.2) 

Burada, fAbbasov və Gulaliyev [15] tərəfindən qiymətləndirilmiş istehsal və yaxud ümu-

mi buraxılış funksiyasını, 𝑔1 və 𝑔2 uyğun olaraq dövlət büdcəsinin kapital və cari xərclərini, 

𝛿2 və 𝛿3 uyğun olaraq dövlət büdcəsinin kapital və cari xərclərinin verilmiş empirik istehsal 

funksiyasındakı əmsallarını ifadə edir. 

Beləliklə, Yuxarıda qeyd olunduğu kimi dövlət büdcəsinin kapital və cari xərclərinin is-

tehsala və ya ümumi buraxılışa maksimum təsir etməsi üçün 𝑓𝑔1
 və 𝑓𝑔2

 bir-birinə bərabər ol-

malıdır. Bunu aşağıdakı kimi yaza bilərik:  

𝛿2
1

𝑔1
= 𝛿3

1

𝑔2
  (3.3) 

(3.3) eyniliyində verilmiş 𝑔1 və 𝑔2 müvafiq olaraq dövlət büdcəsinin kapital və cari xərc-

lərinin məbləğləridir. 𝛿2 və 𝛿3 əvvəlki bölmədə aparılmış qiymətləndirmələrdə 𝛿2 = 0.10, 

𝛿3 = 0.30 kimi əldə olunmuşdur. Bu nəticəni (3.3)-də nəzərə alsaq,  
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0.10
1

𝑔1
= 0.30

1

𝑔2
  

0.10𝑔2 = 0.30𝑔1  

𝑔1 = 0.33𝑔2  (3.4) 

olduğunu alarıq. 

(1.47) və (1.48) şərtlərini (3.4) bərabərliyində yerinə yazaq və müəyyən çevrilmələr aparaq. 

𝜔1𝜏𝑦(1 − 𝜃)−1 = 0.33𝜔2𝜏𝑦(1 − 𝜃)−1  

𝜔1 = 0.33(1 − 𝜔1)  

1.33𝜔1 = 0.33  

𝜔1
∗ = 0.248 və 𝜔2

∗ = 0.752  (3.5) 

Beləliklə, müəyyən olundu ki, Azərbaycanda dövlət büdcəsinin kapital və cari xərclərinin 

iqtisadi artıma maksimum təsir etməsi üçün kapital xərclərinin büdcə xərclərindəki payı 24.8%, 

cari xərclərin payı 75.2% olmalıdır. İndi isə əldə olunmuş optimallıq şərtindən istifadə etməklə 

dövlət büdcəsi xərclərinin səmərəliliyini təhlil edək. Məsələn, 2017-ci ilin 3-cü rübündə faktiki 

xərclənmiş kapital və cari xərclərin məbləğlərindən istifadə etməklə faktla optimal bölgüləri 

müqayisə edək. Qeyd olunan dövürdə dövlət büdcəsinin kapital xərcləri (𝑔1) nominal olaraq 

1332.3 mln. manat, cari xərcləri (𝑔2) isə 2985.9 mln. manat təşkil etmişdir. Bu məlumatlardan 

istifadə etməklə 2017-ci ilin 3-cü rübündə dövlət büdcəsinin kapital və cari xərclərinin faktiki 

bölgüsünü aşağıdakı kimi müəyyən edə bilərik: 

𝜔1 =
1332.3

1332.3+2985.9
= 0.309  (3.6) 

𝜔2 =
2985.9

1332.3+2985.9
= 0.691  (3.7) 

Optimal bölgüyə əsaslansaq onda 2017-ci ilin 3-cü rübündə dövlət büdcəsinin kapital və 

cari xərclərinin payları müvafiq olaraq 24.8% və 75.2% təşkil etməli idi. Lakin göründüyü ki-

mi faktiki bölgü optimal bölgüdən müəyyən mənada kənarlaşmışdır. Qeyd etməliyik ki, re-

allıqda hökumət xərclərinin faktiki bölgüsünün optimal bölgülərə tam yaxın olması nadir hal-

da mümkün ola bilər. Əsas məsələ bu kənarlaşmanın nə dərəcədə olmasının aydınlaşdırlma-

sından ibarətdir. 

İndi gəlin (3.3)-də verilmiş optimallıq prinsipini yoxlayaq. Bunun üçün əvvəlki bölmədə 

aparılmış qiymətləndirmələrdə əldə olunmuş 𝛿2 = 0.10 və 𝛿3 = 0.30 əmsallarını və 2017-ci ilin 

3-cü rübündə dövlət büdcəsinin kapital və cari xərclərinin nominal məbləğlərini (3.3)-də nə-

zərə alaq. Bunu aşağıdakı kimi edəcəyik: 

𝑓𝑔1
= 𝛿2

1

𝑔1
=

0.10

1332.3
= 0.00008 < 𝑓𝑔2

= 𝛿3
1

𝑔2
=

0.30

2985.9
= 0.0001  (3.8) 

4.  Nəticə 

Beləliklə empirik təhlil göstərdi ki, 2005Q1-2017Q3 dövrü üçün Azərbaycanda ümumi 

buraxılış funksiyasının dövlət büdcəsinin kapital xərclərinə nəzərən marjinal dəyəri (birinci 

tərtib törəməsi) bu funksiyanın dövlət büdcəsinin cari xərclərinə nəzərən marjinal dəyərindən 

kiçik olmuşdur (𝑓𝑔1
< 𝑓𝑔2

). Lakin müəyyən edildiyi kimi dövlət büdcəsinin kapital xərcləri o 

vaxt məhsuldar sayıla bilər ki, 𝑓𝑔1
> 𝑓𝑔2

 olsun. Başqa sözlə, dayanıqlı iqtisadi artımın dövlət 

büdcəsinin kapital xərclərinin payına nəzərən birinci tərtib törəməsi (𝜇𝜔1
) o vaxt müsbət ola 

bilər ki, 𝑓𝑔1
> 𝑓𝑔2

 şərti ödənilsin. Tədqiqatın nəticəsi isə göstərdi ki, əksinə 2017-ci ilin 3-cü rü-
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bündə ümumi buraxılış funksiyasının dövlət büdcəsinin kapital xərclərinə nəzərən birinci tər-

tib törəməsi, dövlət büdcəsinin car xərclərinə nəzərən birinci tərtib törəməsindən kiçikdir 

(𝑓𝑔1
< 𝑓𝑔2

). Bu isə o deməkdir ki, büdcənin kapital xərcləri məhsuldar olmamışdır. Onun payı-

nın daha da yüksəldilməsi ölkənin dayanıqlı iqtisadi artımının dəyişiminə müsbət təsir etmə-

yəcəkdir. Biz bu təhlili 2018-ci il üçün genişləndirə bilərik. Beləki, 2018-ci ildə dövlət büdcəsi-

nin xərclərinin 20905.7 mln. manat olması proqnozlaşdırılır [16, s.22]. Deməli əgər dövlət bu 

xərclərin 5184.6 mln. manatını kapital yönümlü, 15721.1 mln. manatını isə cari xərclərə yönəltsə 

onda büdcə vəsaitinin bu cür xərclənməsi iqtisadi artıma maksimum artırıcı təsir göstərəcək-

dir. Dövlət büdcəsinin səmərəliliyinin təhlili nəticəsində müəyyən edildi ki, Azərbaycanda 

dövlət büdcəsinin kapital və cari xərclərinin iqtisadi artıma maksimum təsir etməsi üçün ka-

pital xərclərinin büdcə xərclərindəki payı 24.8%, cari xərclərin payı 75.2% olmalıdır. 
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AZƏRBAYCANIN ÜMUMİ TARAZLIQ MODELİ (AZMOD) 

ƏSASINDA KAPİTAL QOYULUŞLARININ ÖLKƏ 
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XÜLASƏ 

Məqalədə Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün Ümumi Tarazlıq Modeli- AzMOD əsasında kapitaldan istifadəyə 

vergilərin dəyişməsi konteksində ssenari qiymətləndirməsi yerinə yetirilmişdir. AzMOD modeli Azərbaycan 

Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin rəsmi təqdim etdiyi Milli Hesablar Sistemini (MHS) bütövlükdə əhatə 

etməklə BMT-nin təlimatlarına tam uyğun şəkildə Azərbaycanın iqtisadiyyatını tam müfəssəl əks etdirən Sosial 

Hesablar Matrisi (SHM) bazasında İqtisadi İslahatlar Elmi Tədqiqat İnstitutunda hazırlanmışdır. Kapitaldan 

istifadəyə vergilərin artırılıb azaldılması nəticəsində makroiqtisadi effektlər iqtisadi fəaliyyət növləri nöqteyi-

nəzərindən qiymətləndirilmişdir. 

Alınmış nəticələr göstərir ki, kapitaldan istifadəyə vergilərin artması dövlət gəlirlərini və xərclərini artırmaqla 

dövlət sektorunun payının yüksək olduğu sahələrdə müsbət təsirlər, lakin ümumilikdə cəmi investisiyaların həc-

mini azaldaraq ÜDM-ə mənfi təsir edəcəkdir. Həmçinin vergilərin artırılması əmək bazarına, o cümlədən sosial-

iqtisadi göstəricilərə də mənfi təsir etmişdir. Eyni zamanda, kapitaldan istifadəyə vergilər azaldılarkən dövlət gə-

lir və xərcləri azalmışdır. Xalis ixrac azalmasına baxmayaraq cəmi investisiyalar, ÜDM və əmək bazarı göstəricilə-

rində müsbət təsirlər alınmışdır. 

Açar sözlər:Ümumi Tarazlıq Modeli, Kapital qoyuluşları, iqtisadi siyasət, makroiqtisadi təsirlər, dövlətin 

gəlir və xərcləri, Sosial Hesablar Matrisi. 

EVALUATION OF CAPITAL INVESTMENTS TO COUNTRY ECONOMY BASED ON GENERAL 

EQUİLİBRİUM MODEL FOR AZERBAİJANİ ECONOMY (AZMOD) 

ABSTRACT 

In this article scenario assessment was performed in the context of the change of tax on capital use, based on 

General Equilibrium Model for Azerbaijani Economy - AzMOD The AzMOD model covers the entire National 

Accounts System (MHS), which is officially presented by the State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan, 

developed at the Institute for Scientific Research on Economic Reforms based on the Social Accounts Matrix (SHM) 

which fully reflects Azerbaijan's economy in full compliance with UN guidelines. Macroeconomic effects have been 

assessed from the point of view of economic activity as a result of the reduction of taxes on capital utilization.  

The results show that the increase in taxation on capital will have a positive impact on sectors with a high 

share of the public sector by increasing public revenues and expenditures, but in general will have a negative im-

pact on GDP by reducing the total investment size. Also, a tax increase has had a negative impact on the labor 

market, including on socio-economic indicators. At the same time, lowering taxes on the use of capital led to a re-

duction in government revenues and expenditures. Despite the decline in net exports, total investment had a positive 

effect on GDP and labor market indicators. 

Key words:General Equilibrium Model, Capital Investments, economic policy, macroeconomic effects, 

government revenue and expenditure, Social Accounts Matrix. 

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ В ЭКОНОМИКУ СТРАНЫ НА ОСНОВЕ 

МОДЕЛИ ОБЩЕГО РАВНОВЕСИЯ (AZMOD) 

РЕЗЮМЕ 

В статье дается оценка сценарий в контексте изменения налога на использование капитала на основе 

модели общего равновесия для экономики Азербайджана - AzMOD. Модель AzMOD была разработана На-

учно-Исследовательским Институтом Экономических Реформ на основе Матрицы Социальных Счетов 
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(МСС), которая в целом отражает экономику Азербайджана в полном соответствии с руководящими прин-

ципами ООН путем интеграции Системы национальных счетов (СНС), официально представленной Госу-

дарственным Комитетом по Статистике Азербайджанской Республики. Макроэкономические эффекты 

были оценены по видам деятельности экономики в результате повышения или снижения налогов на исполь-

зование капитала. Результаты показывают, что увеличение налогообложения капитала окажет положитель-

ное влияние на отрасли с высокой долей государственного сектора за счет увеличения государственных до-

ходов и расходов, но в целом окажет негативное влияние на ВВП за счет сокращения общего объема инвес-

тиций. Также повышение налогов оказало негативное влияние на рынок труда, в том числе на социально-

экономические показатели. В то же время, при снижении налогов на использование капитала, сократились 

государственные доходы и расходы. Несмотря на сокращение чистого экспорта, общий объем инвестиций 

оказал положительное влияние на ВВП и показатели рынка труда. 

Ключевые слова:модель общего равновесия, капитальные вложения, экономическая политика, мак-

роэкономические эффекты, доходы и расходы государства, матрица социальных счетов. 

 

Giriş 

Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafının hazırkı mərhələdə əsas vəzifəsi sahələrarası əla-

qələri nəzərə almaqla səmərəli investisiya siyasəti əsasında məhsul və xidmətlərin rəqabət 

qabiliyyətini artırmaq və ümumilikdə, innovasiya dayanıqlı ixrac potensialının artırılmasını 

təmin edən qeyri-neft sektorunun tarazlı inkişafına nail olmaqdır. Məhz bu səbəbdən, bütün 

iqtisadiyyatı və qarşılıqlı asılılıqları özündə birləşdirən və qeyri-xətti əlaqələri qiymətləndir-

məyə imkan verən və hal-hazırda dünya praktikasında geniş istifadə olunan Ümumi Tarazlıq 

Modellərindən istifadə olunması qarşıya qoyulmuş məqsədlərə çatmaqda faydalı hesab edilir. 

Ümumi Tarazlıq Modellərinin qurulmasında əsas mərhələ məlumat bazasının formalaş-

dırılmasıdır. Bu modellərin məlumat bazası məhsul və xidmətlərin istehsalı və bölüşdürülmə-

sinin sahələrarası balansı və Milli Hesablar Sisteminin (MHS) göstəriciləri əsasında formalaş-

dırılır. 

Balans modelləri, Sosial Hesablar Matrisi (SHM) və onların multiplikator modelləri, eyni 

zamanda Ümumi Tarazlıq Modelləri istiqamətində İqtisadiyyat Nazirliyinin İqtisadi İslahatlar 

Elmi Tədqiqat İnstitutunun kifayət qədər təcrübəsi vardır. Belə ki, İnstitutda Azərbaycanın 

Ümumi Tarazlıq Modeli- AzMOD işlənmişdir. 

Qeyd edək ki, Azərbaycanın Ümumi Tarazlıq Modeli- AzMOD əsasında investisiyaların 

əsas makroiqtisadi göstəricilərə təsirlərinin dövlət iqtisadi siyasəti baxımından analiz edilməsi 

iqtisadi proseslərdə və qərarların qəbul edilməsi istiqamətində mühüm rol oynayır. Bu məq-

sədlə də tədqiqat işində AzMOD modeli vasitəsilə kapitaldan istifadəyə vergilərin dəyişməsi 

əsasında ssenari qiymətləndirməsi yerinə yetirilmişdir. 

1.  Ədəbiyyat xülasəsi 

Sahələrarası əlaqələri nəzərə almaqlavə SHM əsasında formalaşan ümumi tarazlıq model-

lərivasitəsilə iqtisadi təsirlərin öyrənilməsi həm yerli, həm də xarici ekspert və tədqiqatçıların 

daim tədqiqat obyekti olmuş və onların əsərlərində tədqiq olunmaqla müxtəlif ölkələr timsa-

lında işlənilmişdir. 

Yerli iqtisadçı alimlərdən idtisad elmləri doktoru, professor Yadulla Həsənli elmi əsərlə-

rində həm balans modelləri, həm də ümumi tarazlıq modelləri əsasında tədqiqatlara geniş yer 

vermişdir [1]. 

İqtisadiyyat Nazirliyinin İqtisadi İslahatlar Elmi Tədqiqat İnstitutunda da balans model-

ləri və onların müxtəlif modifikasiya modelləri əsasında təsir analizlərinin aparılması istiqa-
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mətində kifayət qədər işlər görülmüşdür. Məhz bu vəsilə ilə də Azərbaycanın Ümumi Taraz-

lıq Modeli- AzMOD İnstitutda işlənərək yerinə yetirilmişdir [2]. 

Bundan başqa qeyd edə bilərik ki, hazırda bir çox dövlət qurumlarında iqtisadi siyasətin 

həyata keçirilməsi və təsir analizlərinin aparılması baxımından balans modelləri, Ümumi Ta-

razlıq Modelləri və Dinamik Stoxastik Ümumi Tarazlıq Modelləri geniş istifadə olunur. Daha 

çox İqtisadiyyat Nazirliyi və Mərkəzi Bankın tədqiqatlarında qeyd olunan istiqamətlərdə iş-

lərin olduğunu görmək mümkündür. 

Dünya təcrübəsində də ümumi tarazlıq modellərindən geniş istifadə olunur. Dünya Bankı, 

Asiya İnkişaf Bankı, Ecomod Network kimi təşkilatlar bu istiqamətdə kifayət qədər işlər gör-

müş, eyni zamanda bu təcrübələri inkişaf etməkdə olan ölkələr nümunəsində praktiki tətbiq 

etmişlər. 

Benjamin H. Mitra-Kahn çap etdirdiyi məqaləsində Hesablanabilən Ümumi Tarazlıq Mo-

dellərinin makroiqtisadi siyasət təhlillərində geniş istifadəsi imkanları və bu modellərin xüsu-

siyyətlərini araşdırmışdır. Eyni zamanda, bir neçə tarazlıq nəzəriyyələrini qarşılıqlı təhlil et-

mişdir[9]. 

Beynəlxalq Ərzaq Siyasəti Tədqiqatı İnstitutunun (IFPRI) tədqiqatçıları GAMS proqram 

paketində Standart Hesablanabilən Ümumi Tarazlıq Modeli adlı tədqiqatlarında SHM-in st-

rukturunun xüsusiyyətlərinə yer verməklə Zimbabve iqtisadiyyatı üçün 1991-ci ilin statistik 

məlumatları əsasında SHM qurmuşlar. Daha sonra Ümumi Tarazlıq Modelinin formalaşması 

və GAMS proqram paketində həll edilməsi istiqamətində tədqiqatlarını tamamlayıblar[8]. 

Varvik Universiteti Gürcüstanda iqtisadi siyasət təhlillərini dəstəkləmək məqsədilə Ümu-

mi Tarazlıq Modelindən istifadə edilməsi istiqamətində tədqiqat yerinə yetirmişdir [6]. 

Ümumilikdə baxdıqda qeyd olunan istiqamətdə beynəlxalq təcrübədə kifayət qədər işlər 

yerinə yetirilmişdir. Burada xüsusi qeyd edilmlidir ki, Ümumi Tarazlıq Modelləri üçün əsas təş-

kil edən SHM-in formalaşdırılması ölkədən ölkəyə onun spesifik xüsusiyyətlərinə görə dəyişir. 

2.  Ümumi Tarazlıq Modelləri və onların əsas xüsusiyyətləri 

SHM multiplikatoru Leontyevin klassik xərclər buraxılış modelinin genişlənmiş forması-

dır. Leontyev modelində daxili istehsal əlaqələri nəzərə alınırsa, SHM modeli həm də istehlak 

əlaqələrini nəzərə alır. Ona görə də, SHM multiplikator yanaşması gəlirlər və gəlirin bölüşdü-

rülməsi məlumatlarından istifadə edir. SHM multiplikator modeli ticarət siyasətində və mak-

roiqtisadi şoklarda, istehsal əlaqələri kimi geniş məzmunlu problemlərdə istifadə edilə bilər. 

SHM multiplikator modeli xətti əlaqələri əks etdirən qiymətləndirmələrin aparılmasına 

imkan verir. Lakin qeyri-xətti əlaqələri qiymətləndirmək üçün məhs Ümumi Tarazlıq Modelin-

dən istifadə olunur. 

Ümumi tarazlıq modelləri struktural məsələlərin təhlili üçün güclü vasitələrdir və mikro 

və makro elementlərin qarşılaşdırılması üçün kifayət qədər dəyişəndir. İqtisadiyyatın ümumi 

tarazlıq modeli daxili və xarici soklara (təsirlərə) iqtisadiyyatın həssaslığını, qəbul oluna bi-

ləcək monetar və fiskal qərarların təsirlərini müəyyən zaman çərçivəsində təhlil etməklə, real 

makroiqtisadi vəziyyəti təhlil etməyə imkan verməklə yanaşı effektiv makroiqtisadi idarəet-

mə sistemi üçün verilən qərarların düzgünlüyünü və adekvatlığını təmin edir. 

Ümumi tarazlıq modellərinin əsas üstünlüklərini ümumiləşdirərək aşağıdakıları qeyd 

etmək olar: 
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- Sabit makroiqtisadi əsasa malik olmaqla, balansda bütün iqtisadi vasitələrin optimallaş-

dırma davranışını təyin edir. Bu model iqtisadiyyat üzrə dəyişənlərin təhlilinə, habelə bö-

lüşdürmə təsirlərinin müşahidə edilməsinə imkan verir; 

- Modeldə daxili ardıcıllığı təmin edir, çoxsaylı nəticələrin və reaksiya təsirlərinin qiymət-

ləndirilməsində faydalıdır; 

- Ümumi Tarazlıq Modeli digər metodlara nisbətən daha konkret qiymətləndirmə, yəni, 

büdcə-vergi siyasətindəki dəyişikliklərə görə artımların və ya itkilərin hesablanmasına 

imkan verir. 

3.  Azərbaycanın Ümumi Tarazlıq modeli - AzMOD 

Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyinin iqtisadi idarəetmə gücünü qüv-

vətləndirmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Ümumi Tarazlıq modeli(AzMOD) 

qurulmuşdur. Modelin məlumatlar bazası BMT-nin təlimatlarına tam uyğun şəkildə və MHS-i 

bütövlükdə əhatə etməklə Azərbaycanın iqtisadiyyatını tam müfəssəl əks etdirən SHM-dir. 

AzMOD dörd iqtisadi agentin iqtisadi vəziyyətini, davranışını birləşdirir: firmalar, ev təsərrü-

fatları, dövlət və xarici sektor. Qeyd olunan agentlər 19 iqtisadi sahə timsalında ümumiləşdi-

rilmişdir. Modelin həll olunması ümumi tarazlıq nəzəriyyəsinə əsaslanmaqla GAMS proqram 

paketində həll olunur [10]. 

Firmalar. Ümumi tarazlıq modelləri fərdi firmaların davranışlarını nəzərə almır, lakin 

oxşar qruplar şəklində sahələrdə ümumiləşdirir. Bu modeldə firmaların vəzifəsi tam rəqabət 

bazarında fəaliyyət göstərmək və mənfəət artırmaq üçün mədaxil və məxaricin mümkün sə-

viyyələrini müəyyən etməkdədir. Bundan əlavə, orta və marjinal xərclərə bərabər olan isteh-

sal qiymətləri sabit gəlirli miqyas texnologiyası üçün mənfəətin maksimallaşdırılmasını gü-

man edən şərtdir [7, 10]. 

Neft və qaz sektoru. Neft və qaz sektoru üçün istehsalçıların CES istehsal funksiyasına 

görə birinci mərhələdə təbii və qeyri-təbii ehtiyatlara ayrılaraq seçim edilir, ikinci mərhələdə, 

əlavə dəyər və aralıq girişlər arasında optimal qarışım Leontyev funksiyası ilə təmin olunur. 

Üçüncü mərhələdə əmək və kapital arasında mümkün seçim CES funksiyası ilə başqa bir op-

timallaşdırma prosesində həll olunur [7, 10]. 

Kənd təsərrüfatı sektoru. Kənd təsərrüfatı sahəsi üzrə istehsalçılar birinci mərhələdə di-

gər və əlavə dəyər vergisi arasında CES funksiyasına uyğun seçim edirlər.İkinci mərhələdə 

sabit faktorlar (torpaq) və aralıq məhsullar arasında optimal qarışım CES funksiyası ilə müəy-

yən edilir. Yenidən ikinci mərhələdə kapital və əmək arasında optimal seçim verilir. Burada 

əvəzetmə mümkünlüyü CES funksiyası və kapital arasında göstərilir. Üçünçü mərhələdə or-

ta gəlir arasında mümkün qarışım Leontyev funksiyası ilə təmin olunur. 

Ev təsərrüfatları. Bütün gəlir qrupları üçün bir növ ev təsərrüfatı nümunəsi var. Ev tə-

sərrüfatları kapital gəlirinin bir hissəsini (xalis istismar gəliri), əmək gəlirinin bir hissəsini hö-

kumətdən işsizlik üstünlükləri və hökumətdən digər xalis transferləri alır. Göstərilən ev təsər-

rüfatları gəlir vergisi ödəyir və xalis gəlirin bir hissəsini qənaət edirlər [7, 10]. 

Dövlət sektoru. Hökumət gəlir və əmlak vergisi və məhsul və istehsala vergilər kimi bü-

tün vergiləri toplayır. O, həmçinin, bütün sosial sığortaya ayırmaları toplayır. İşsizlik müavi-

nətini təmin edir, ev təsərrüfatına transferlər edir, kapital gəlirini əldə edir və xarici sektor-

dan transferlər edir [7, 10]. 
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Xarici sektor. Xarici ticarətin xüsusiyyəti, kiçik ölkə ehtimalına əsaslanır. Hansı ki, burada 

ölkə idxal və ixrac bazarlarına qiymət qoyan mənasındadır. İdxal tərəfdən, Arminqtonfunk-

siyasına görə yerli istehsal olunan və idxal edilən məhsullar arasında qüsurlu əvəzetmə gü-

man edilir. Belə ki, yerli istehlakçılar, CES funksiyasına görə uyğun idxal olunan kompleks 

məhsullardan və yerli istehsal olunan məhsullardan istifadə edirlər [7, 10]. 

Burada artıq qəbul olunan MGP (CGE) modellərin ümumi ehtimalı belədir ki, iqtisadiy-

yat ilkin olaraq vahidə bərabər əmtəələrin qiymətləri ilə normallaşdırılmış kəmiyyətlərlə ta-

razlıqdadır. Qiymətlərin sıfır dərəcəsi eyniliyinə görə model ancaq nisbi qiymətləri müəyyən 

edir. Ona görə də, bütün nisbi qiymətlərin hesablana bilməsinin əksinə ölçü standartını təmin 

etmək üçün səciyyəvi qiymət seçilib. Biz ÜDM deflyatorunu ölçü standartı kimi seçirik. 

Bütün qeyd olunan yanaşmalar və modellər nəzərə alınmaqla tədqiqat işinin növbəti fə-

sillərində Azərbaycan iqtisadiyyatı üzrə empirik qiymətləndirmələr aparılacaq və nəticələri 

təhlil ediləcəkdir. 

Beləliklə, yuxarıda şərh edilən model və üsullar müasir dövrdə əsas istifadə olunan alət-

lər hesab olunur. Dünya iqtisadiyyatında baş verən volatilliklərin ölkə iqtisadiyyatına təsir-

lərinin, o cümlədən investisiyaların dinamikasına təsir edən amillərin qiymətləndirilməsində 

ekonometrik üsullar və onlara əsaslanan modellər etibarlı və üstün hesab olunur. Eyni zaman-

da, sahəvi təsirlərin öyrənilməsində, prioritet sahələrin müəyyən olunmasında, simulyasiya 

qiymətləndirmələrinin aparılmasında və ortamüddətli proqnozların verilməsində balans mo-

delləri və onlara əsaslanan ümumi tarazlıq modelləri praktiki və təhlil gücü baxımından uğur-

lu yanaşmalardır. Məhz bunlar nəzərə alınaraq, tədqiqat işində Azərbaycan iqtisadiyyatı 

üçün investisiyaların təsirləri qiymətləndirilmişdir. 

4.  AzMOD əsasında kapital qoyuluşları üzrə simulyasiya nəticələri 

Məlumdur ki, bütün modellər qurularkən ilkin şərtlər və fərziyyələr müəyyənləşdirilir [5]. 

Bu başlanğıc şərtlərin əksəriyyəti sonda alınmış modellə işləyərkən dəyişdirilməz qəbul edilir. 

Azərbaycanın Ümumi Tarazlıq Modeli- AzMOD qurularkən müəyyən başlanğıc şərtlər qəbul 

edilmiş və modelin ancaq dövlət iqtisadi siyasətini tənzimləməsi baxımından vergi bloku üzrə 

simulyasiyaların edilə bilməsi imkanı qoyulmuşdur. Başlanğıc şərtlərin əsas olanlarını sada-

layaq. Çünki bu başlanğıc şərtlər modellə qiymətləndirmə aparmaq və nəticələri təhlil etmək 

baxımından mühümdür. Qeyd edək ki, AzMOD modelində neft qiymətləri 60$, manatın mə-

zənnəsi 0.78 olaraq verilmişdir. Həmçinin nəzəriyyədən məlum olan bir neçə eyniliklər nəzərə 

alınmışdır. Lakin yaxın illərdə neft qiymətlərində kəskin azalmalar müşahidə olunmuşdur. 

AzMOD modeli daha da təkmilləşdirilərsə, neft qiymətlərinin dəyişmələri nəzərə alına bilər. 

Bizim tədqiqat obyektimiz investisiyaların qiymətləndirmə modelləri olduğu üçün tədqiqat 

işində mövcud modelin imkanları çərçivəsində məsələyə yanaşılmışdır. 

Digər bir məsələ isə modellərin qurulması zamanı hansı bağlanış qaydasının, yəni başlan-

ğıcda qarşıya qoyulmuş məsələnin həlli baxımından sabit dəyişənlərin seçilməsi məsələsidir. 

AzMOD modelinin iki bağlanış qaydası mövcuddur: dövlətin cari xərclərinin ÜDM-ə nisbə-

tinin sabit götürülməklə qənaətinin endogen müəyyənləşməsi və dövlətin Qalan Dünyadan 

aldığı və ev təsərrüfatlarına dövlət tərəfindən verilən transferlərin ÜDM-ə nisbətinin sabit se-

çilməsi. Tədqiqat işində birinci fərziyyə qəbul edilərək qiymətləndirmələr yerinə yetirilmişdir. 

Ssenaridə investisiyaların qiymətləndirilməsi üçün kapitaldan istifadəyə vergilər və ka-

pitaldan istifadəyə digər vergilər təsir analizinin vasitəsi kimi götürülmüşdür. Qeyd edək ki, 
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kapitaldan istifadəyə vergilər iqtisadi nəzəriyyə aspektindən baxdıqda da investisiya fəaliyyəti 

üçün təsirlərə malikdir. Həmçinin mənfəət vergisi investisiyaların maliyyələşmə mənbələrinə 

təsir edir. Mənfəət vergisinin azaldılması yaxud artırılması özəl sektorun investisiya imkanla-

rına təsir etməklə makro səviyyədə ümumilikdə investisiyaların dinamikasına təsir edir. 

Qurulmuş ssenarinin gerçəkləşdirilməsi və nəticələrinin təhlil edilməsi qarşıya qoyulmuş 

məsələ haqqında əsaslı fikir söyləməyə imkan verə bilər. Bu məqsədlə, yuxarıda müəyyən 

edilmiş istiqamətlər üzrə qiymətləndirmələr AzMOD modeli vasitəsilə yerinə yetirilməyə ça-

lışılacaqdır. İlk öncə qeyd edək ki, modeldə şoklar hissəsində vergilər 19 iqtisadi sahə üzrə 

verilmişdir və indeksli qiymətlərdir.Yuxarıda da qeyd edildiyi kimi, kapitaldan istifadəyə ver-

gilər və kapitaldan istifadəyə digər vergilər 19 iqtisadi sahə üzrə artırılıb azaldılmışdır. 

Analiz 1. 

19 iqtisadi sahə timsalında kapitaldan istifadəyə vergiləri və kapitaldan istifadəyə digər 

vergiləri 10% artıraq. Qeyd olunan şok verildikdən sonra nəticələr əsasında təhlillərimizi aparaq. 

Aparılmış qiymətləndirmə nəticəsində iqtisadi sahələr üzrə investisiyalara tələb dəyiş-

mişdir. Aşağıdakı cədvəldə iqtisadi sahələr üzrə investisiyalara tələbin dəyişməsi verilmişdir. 

Verilmiş şok əsasında qeyd olunan sahələr üzrə investisiya mallarına tələb aşağı düşmüşdür 

(Şəkil 1). Qrafikdə dəyişmələr mənfi kimi əks olunur. Bu azalmaya səbəb kimi, qeyd olunan 

sahələrdə özəl sektorun investisiya qoyuluşlarının həcminin vergi artımına uyğun olaraq gə-

lirlərin azalması kimi izah etmək olar. Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq iqtisadi 

sahəsinə çəkilən büdcə xərclərinin xüsusi çəkisi 3.5% təşkil edir [11]. 

Şək.1. İnvestisiya mallarına tələb (İstinada nəzərən faizlə fərq) 

 
Mənbə: AzMOD əsasında müəllif tərəfindən tərtib olunmuşdur. 

Vergilərin artması dövlətin gəlir və xərclərinin dəyişməsinə səbəb olacaqdır (Şəkil 2). Belə 

ki, dövlətin gəlirləri artacaq və bununla da dövlət xərcləri və dövlətin qənaəti artacaqdır. Aşa-

ğıdakı qrafikdə AzMOD modeli əsasında dövlət xərclərinin artım dinamikası təsvir olunmuş-

dur. 

Şək.2. Azərbaycan hökumətinin dövlət xərcləri 

 
Mənbə: AzMOD əsasında müəllif tərəfindən tərtib olunmuşdur. 
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Qrafikdəki artım rəqəmləri şok olmadığı halda modelin baza göstəricilərə əsasən proqnoz 

edilmiş rəqəmlərlə fərqlərini əks etdirir. Dövlət xərclərinin qeyd olunan artımı sahələr üzrə 

investisiyalara da təsir edəcəkdir. Belə ki, dövlət dəstəyinin olduğu sahələrdə, daha doğrusu 

daha çox dövlət investisiyalarının payının çox olduğu sahələrdə investisiyaların artımı müşa-

hidə olunacaqdır. 

O cümlədən, cədvəl 1-dən aydın görünür ki, sahələr üzrə investisiyaların həcmi istinada 

nəzərən faizlə fərq nəzərə alınmaqla əksər sahələrdə artmışdır. 

Cədvəl 1. Sahələr üzrə investisiyalar (İstinada nəzərən faizlə fərq) 

Sahələr üzrə investisiya 2016 2017 2018 2019 2020 

Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq 4.12 4.22 4.30 4.30 4.26 

Mədən çıxarma sənayesi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Emal sənayesi 2.23 2.18 2.14 2.16 2.27 

Elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı 0.55 0.46 0.26 0.04 -0.17 

Su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı 3.21 3.21 3.14 3.01 2.86 

Tikinti -0.76 -0.81 -0.72 -0.66 -0.61 

Ticarət; nəqliyyat vasitələrinin təmiri 2.08 1.99 1.82 1.62 1.41 

Nəqliyyat və anbar təsərrüfatı 3.75 3.74 3.65 3.51 3.34 

Turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai iaşə 4.37 4.33 4.21 4.05 3.86 

İnformasiya və rabitə 0.90 0.84 0.71 0.54 0.37 

Maliyyə və sığorta fəaliyyəti -0.27 -0.55 -0.96 -1.42 -1.93 

Daşınmaz əmlakla əlaqədar əməliyyatlar 3.71 3.44 2.93 2.35 1.80 

Peşə, elmi və texniki fəaliyyət 2.43 2.27 2.03 1.73 1.38 

İnzibati və yardımçı xidmətlərin göstərilməsi 3.26 3.24 3.16 3.02 2.84 

Dövlət idarəetməsi və müdafiə; sosial təminat 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Təhsil 3.53 3.58 3.55 3.46 3.35 

Əhaliyə səhiyyə və sosial xidmətlərin göstərilməsi 3.40 3.45 3.41 3.32 3.19 

İstirahət, əyləncə və incəsənət sahəsində fəaliyyət 2.82 2.85 2.81 2.72 2.60 

Digər sahələrdə xidmətlərin göstərilməsi 1.20 1.29 1.40 1.48 1.59 

Mənbə: AzMOD əsasında müəllif tərəfindən tərtib olunmuşdur. 

Tikinti və maliyyə və sığorta fəaliyyəti iqtisadi sahələri üzrə isə azalma müşahidə olunur. 

Lakin ümumilikdə baxdıqda cəmi investisiyaların miqdarı azalacaqdır. Cəmi investisiyaların 

miqdarı 0.12% azalmışdır. Bu isə kapitaldan istifadəyə vergilərin tətbiqi nəticəsində yaranmış 

əks təsir kimi izah oluna bilər. 

Cəmi investisiyaların azalmasına əsas səbəb (Şəkil 3) tikinti iqtisadi sahəsində investisiya-

ların miqdarının kəskin aşağı düşməsidir. Bildiyimiz kimi tikinti iqtisadi sahəsi əsas kapitala 

yönəldilmiş investisiyaların böyük hissəsini özündə cəmləşdirir. Tikinti iqtisadi sahəsinə yö-

nəldilmiş investisiyaların daha çox hissəsi qeyri-dövlət bölməsinin payına düşdüyünə görə 

vergilərdə baş vermiş artım bu sahədə investisiyaların həcminə təsir edə bilmişdir. 

Şək.3. Cəmi investisiyaların istinada nəzərən fərqlərinin dinamikası 

 

Mənbə: AzMOD əsasında müəllif tərəfindən tərtib olunmuşdur. 
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Makrosəviyyədə aparılmış təhlil əlbəttə ki, əsas olaraq makroiqtisadi göstəricilərdə də 

özünü büruzə verəcəkdir. 

İxrac üzərində baş verən dəyişikliklərə diqqət yetirdikdə görmək mümkündür ki, bir neçə 

sahədə təsir müşahidə olunmasa da mədənçıxarma sənayesi iqtisadi sahəsindən başqa bütün 

sahələrin ixracının miqdarında artım olmuşdur. Lakin mədənçıxarma sənayesi iqtisadi sahə-

sindəki azalma cəmi ixracın azalmasına səbəb olmuşdur. 

İdxal üzərində baş verən dəyişikliklər də eyni qayda ilə mədənçıxarma sənayesi iqtisadi 

sahəsindən başqa digər sahələrdə azalma olmuşdur. Bir neçə sahədə ümumiyyətlə, idxal və 

ixrac proseslərində dəyişiklik olmamışdır. Bu baxımdan biz ancaq dəyişiklik olan sahələri nə-

zərdə tuturuq. Mədənçıxarma sənayesi iqtisadi sahəsində idxalın miqdarında artma olmuşdur. 

Lakin buna baxmayaraq belə, cəmi idxal azalmışdır. 

Makroiqtisadi göstəricilərə, əsas da ÜDM-ə təsir baxımından məsələyə yanaşsaq demək 

mümkündür ki, xalis ixrac artmışdır. ÜDM komponenti olaraq bu artım ÜDM-in həcminin 

artmasına müsbət təsir edən amildir. 

Model nəticəsində alınmış diaqram vasitəsilə əsas makroiqtisadi göstəricilərin 2016-2020-

ci illər aralığı üzrə dinamikaları verilmişdir (Şəkil 4). Bir növ xərclər üsulu ilə ÜDM-in hesab-

lanması deməkdir. Modelin tarazlı işlədiyini yoxlaya bilərik. Yəni: 

ÜDM=Şəxsi istehlak+Dövlət istehlakı+əsas kapitala investisiyalar+ixrac-idxal 

Alınmış nəticələr qeyd olunan tarazlıq şərtlərini tam şəkildə ödəyir. Bu baxımdan da, 

model nəticələri test olunmuş hesab oluna bilər. 

Şək.4. Real ifadədə makroiqtisadi effektlər (İstinada nəzərən faizlə fərq) 

 
Mənbə: AzMOD əsasında müəllif tərəfindən tərtib olunmuşdur. 

Zaman aralığı nəzərə alınsa, 2015-2020-ci illər aralığı üçün nəticələr tarazlı alınır. Ümumi 

tarazlıq modellərinin əsas xüsusiyyətləri elə məhz nəticələr əsasında qurulmuş ifadələrin ey-

nilik kimi ödənilməsidir. 

Qeyd edildiyi kimi, burada alınan artıb azalmalar şokun təsiri olmadığı halla fərqlərə əsa-

sən müəyyənləşmişdir. Yəni, hər hansı komponentin istinada nəzərən faizlə fərqinin mənfi 

olması o göstəricinin dinamikasının azalması demək deyildir, sadəcə şokun təsirinin mənfi 

təsir göstərdiyi mənasındadır. 

ÜDM-nin komponentlərinin dinamikalarına ayrılıqda baxdıqda, şokun təsirinin dövlət 

istehlakına və xalis ixraca müsbət, digər ÜDM komponentlərinə isə mənfi təsir göstərdiyini 

görmək mümkündür. Aydındır ki, kapitaldan istifadəyə vergilərin artırılması dövlətin çox da 

uzun olmayan dövr ərzində gəlirlərini artıracaqdır. Bu baxımdan dövlət gəlirlərinin artması 
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dövlət xərclərinin artmasına səbəb olacaqdır. Lakin dövlətin xərclərindəki müəyyən qədər 

artım olmasına baxmayaraq, ÜDM-in digər komponentləri ciddi azalmalarla müşahidə olunur. 

Hansı ki, bu azalmalar ümumilikdə ÜDM-in azalmasına səbəb olmuşdur. Qrafikdən görünür 

ki, əsas kapitala investisiyaların həcmində də azalma müşahidə olunmuşdur. Bütün bu dəyi-

şikliklər yekunda ÜDM-in azalmasına səbəb olmuşdur. Kiçik rəqəmlərlə olsa da, ÜDM-in 

azalması qənaətbəxş nəticə hesab olunmaz. 

Analiz 2. 

19 iqtisadi sahə timsalında kapitaldan istifadəyə vergiləri və kapitaldan istifadəyə digər 

vergiləri 10% azaldaq. Qeyd olunan şok verildikdən sonra nəticələr əsasında təhlillərimizi 

aparaq. 

Məqsədimizə uyğun olaraq vergi dəyişikliyinin investisiyalara təsirlərinə nəzər salaq. 5 

iqtisadi sahə (Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq, Emal sənayesi, Tikinti, Ticarət; 

nəqliyyat vasitələrinin təmiri, Nəqliyyat və anbar təsərrüfatı) üzrə investisiya mallarına tələb 

aşağı düşmüşdür. 

Qrafiki təsvirdən müşahidə olunduğu kimi investisiya mallarına tələb yuxarıda qeyd 

olunan iqtisadi sahələr üzrə artmışdır. Digər sahələr üzrə isə dəyişiklik olmamışdır (Şəkil 5). 

Şək.5. İnvestisiya mallarına tələb (İstinada nəzərən faizlə fərq) 

 
Mənbə: AzMOD əsasında müəllif tərəfindən tərtib olunmuşdur. 

Kapital qoyuluşlarına verginin azaldılması sahələr üzrə investisiya mallarına tələbi artı-

racaqdır. Qeyd edək ki, bu artımlar əsasən özəl sektorun payının yüksək olduğu sahələrdə 

investisiyaların miqdarının da artımına səbəb olacaqdır. Həmçinin, vergidən gəlirlərin aşağı 

düşməsi dövlətin gəlirlərini azaldacaqdır. Dövlət gəlirlərinin azalması isə dövlət xərclərinin 

və dövlət investisiyalarının aşağı düşməsinə səbəb olacaqdır. Əslində vergi dəyişiklikləri daha 

çox özəl investisiyaların, o cümlədən xarici investisiyaların həcminə birbaşa təsir edir. Lakin 

dövlət investisiyalarının həcminə dolayı yolla, yəni dövlətin gəlirlərinin azalması yaxud art-

ması baxımından təsir edir. 

Modelin nəticəsinə əsasən dövlət xərcləri aşağı düşmüşdür (Şəkil 6). Bu isə məntiqə uyğun 

hesab olunur. Çünki qeyd olunan zaman aralığında kapitaldan istifadəyə vergilərin azaldıl-

ması dövlətin vergi gəlirlərinə mənfi təsir edəcəkdir. 

Şək.6. Azərbaycan hökumətinin dövlət xərcləri 

 
Mənbə: AzMOD əsasında müəllif tərəfindən tərtib olunmuşdur. 
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Cədvəl 2 19 iqtisadi sahə üzrə 2020-ci ilə qədər investisiyaların istinada nəzərən neçə faiz 

artıb azalmağını əks etdirir. Yəni, modelə şok verildiyi halda müəyyən dəyişikliklər müşahi-

də olunur ki, bu dəyişmələr də modelə heç bir şok verilmədiyi hal ilə müqayisə olunur. Nəti-

cədə artıb azalmalar faiz olaraq hesablanır. Hansı ki, qeyd olunan cədvəldə verilmiş şok əsa-

sında faiz payı ilə dəyişmələr verilmişdir. Bu azalmalar cəmi investisiyaların azalması məna-

sına gəlməz. Çünki, azalma və artma olan sahələrin cəmi investisiyalarda hansı paya sahib 

olması əsas hesab olunmalıdır. Bu baxımdan da, mütləq ifadədə verilməklə artıb azalma he-

sablanmalıdır. Cədvəldən də göründüyü kimi, tikinti və maliyyə və sığorta fəaliyyəti iqtisadi 

sahələrində artma, digərlərində isə azalma müşahidə olunmuşdur. 

Cədvəl 2. Sahələr üzrə investisiyalar (İstinada nəzərən faizlə fərq) 

Sahələr üzrə investisiya 2016 2017 2018 2019 2020 

Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq -3.92 -4.02 -4.08 -4.08 -4.04 

Mədən çıxarma sənayesi 0 0 0 0 0 

Emal sənayesi -2.14 -2.09 -2.04 -2.06 -2.16 

Elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı -0.44 -0.35 -0.14 0.08 0.3 

Su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı -3.06 -3.07 -3.00 -2.88 -2.73 

Tikinti 0.73 0.77 0.69 0.64 0.58 

Ticarət; nəqliyyat vasitələrinin təmiri -1.97 -1.88 -1.71 -1.51 -1.3 

Nəqliyyat və anbar təsərrüfatı -3.59 -3.58 -3.49 -3.35 -3.19 

Turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai iaşə -4.15 -4.12 -4.01 -3.85 -3.68 

İnformasiya və rabitə -0.78 -0.71 -0.57 -0.4 -0.22 

Maliyyə və sığorta fəaliyyəti 0.5 0.8 1.25 1.74 2.29 

Daşınmaz əmlakla əlaqədar əməliyyatlar -3.54 -3.3 -2.82 -2.27 -1.74 

Peşə, elmi və texniki fəaliyyət -2.29 -2.13 -1.90 -1.60 -1.25 

İnzibati və yardımçı xidmətlərin göstərilməsi -3.1 -3.09 -3.01 -2.87 -2.70 

Dövlət idarəetməsi və müdafiə; sosial təminat 0 0 0 0 0 

Təhsil -3.37 -3.41 -3.38 -3.3 -3.19 

Əhaliyə səhiyyə və sosial xidmətlərin göstərilməsi -3.26 -3.31 -3.27 -3.18 -3.06 

İstirahət, əyləncə və incəsənət sahəsində fəaliyyət -2.69 -2.73 -2.68 -2.59 -2.48 

Digər sahələrdə xidmətlərin göstərilməsi -1.05 -1.14 -1.24 -1.32 -1.43 

Mənbə: AzMOD əsasında müəllif tərəfindən tərtib olunmuşdur. 

Cəmi investisiyalar yerinə yetirilmiş iqtisadi şok nəticəsində 2020-ci ilə qədər olan müd-

dətdə 0.1% artmışdır (Şəkil 7). Həmçinin şəkildə illərə görə cəmi investisiyaların şok hesabına 

baş vermiş müsbət artımlarının qrafiki təsvir edilir. Yuxarıda qeyd olunan iki iqtisadi sahədə 

olan artım cəmi investisiyaların artmasına səbəb olmuşdur. Xüsusən də, tikinti iqtisadi sahə-

sində olan artım əsas götürülməlidir. Belə qənaətə gəlmək olar ki, tikinti iqtisadi sahəsinə yö-

nəldilmiş investisiyaların cəmi investisiyalarda payı çox yüksəkdir ki, həmin sahədə baş verən 

dəyişiklik cəmi investisiyalara təsir edir. 

Şək.7. Cəmi investisiyaların istinada nəzərən fərqlərinin dinamikası 

 
Mənbə: AzMOD əsasında müəllif tərəfindən tərtib olunmuşdur. 
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Nəticələr göstərir ki, mədənçıxarma sənayesi və emal sənayesi iqtisadi sahələri üzrə ixrac 

artmış, digər sahələr üzrə isə azalmışdır. Müəyyən sahələr üzrə isə ixracın miqdarı dəyişmə-

mişdir. Kapital qoyuluşlarına vergilərin azaldılması ixracda artım olan iki sahə üzrə xarici 

investisiyaların həcmini artırır və qeyd olunan sahələr üzrə məhsullar isə daha çox ixrac olun-

duğu üçün ixracın həcmində artım olmuşdur. Ümumilikdə baxsaq, bütün sahələr üzrə cəmi 

ixrac artmışdır. 

Aparılmış simulyasiya nəticəsində mədənçıxarma sənayesi iqtisadi sahəsindən başqa 

yerdə qalan əksər iqtisadi sahələrdə idxal artmış, müəyyən iqtisadi sahələrdə isə idxalın həc-

mində dəyişiklik olmamışdır. Lakin bu zaman mədənçıxarmada olan azalma cəmi idxalın 

azalmasına səbəb ola bilməmişdir. Ümumilikdə, cəmi idxal artmışdır. Makroiqtisadi göstəri-

cilərin təhlilində əsas önəm kəsb edən ÜDM komponentlərinin hesabına dəyişikliklərə uğra-

mışdır. Xalis ixrac mənfi olacaqdır, çünki idxaldakı artım ixracın artımından yüksəkdir. 

Şəkil 8 ÜDM-in tərkib hissələrinin dinamikasını əks etdirir. Qeyd edək ki, yuxarıdakı qiy-

mətləndirmədə olduğu kimi, burada da tarazlıq şərti, yəni ÜDM-in xərclər üzrə hesablanması 

düsturu eynilik kimi ödənilir. Bu şərti mütləq ifadədə ÜDM komponentlərinə baxdıqda gör-

mək mümkündür. ÜDM-in komponentlərinə diqqət yetirsək, dövlət istehlakından başqa digər 

komponentlərin artım göstərdiyini görmək mümkündür. Qeyd edək ki, kapitaldan istifadə-

yə vergilərin azaldılması dövlətin gəlirlərini və o cümlədən xərclərini azaltmışdır. Xalis ixra-

cın mənfi olmasına baxmayaraq digər ÜDM komponentlərinin ciddi artımı hesabına ÜDM 

artımla müşahidə olunmuşdur. 

Şək.8. Real ifadədə makroiqtisadi effektlər (İstinada nəzərən faizlə fərq) 

 

Mənbə: AzMOD əsasında müəllif tərəfindən tərtib olunmuşdur. 

Hər iki simulyasiya zamanı nəticələrin interpritasiyasını verdik. Bu zaman diqqəti çəkən 

digər bir məsələ əmək bazarı üzrə olan effektlərdir. Qeyd edək ki, kapitaldan istifadəyə ver-

gilərin artırılması məşğulluğun və iqtisadi fəal əhalinin azalmasına və işsizlərinin sayının və 

işsizlik əmsalının artmasına səbəb olur. Bu isə demək olar ki, tamamilə əmək bazarına mənfi 

təsirlərin olması deməkdir. Kapitaldan istifadəyə vergilərin artması özəl sektorun kapitaldan 

istifadəsinə mənfi təsir etdiyi kimi qeyd olunan əmək bazarının əsas göstəricilərinə də mənfi 

təsir edir. Bu daha çox dövlət sektorunun payının artması mənasında qeyd oluna bilər. Lakin 

ikinci ssenari qiymətləndirməsi, yəni kapitaldan istifadəyə vergilərin azaldılması dövlət sek-

torunun payını azaldaraq özəl sektorun daha da inkişaf etməsinə səbəb olur. O cümlədən, 

əmək bazarının əsas göstəricilərinə müsbət təsir göstərir. Belə ki, məşğulluq və iqtisadi fəal 

əhali artır, işsizlərin sayı və işsizlik əmsalı azalır. 

Alınmış nəticələr göstərir ki, kapitaldan istifadəyə vergilərin artması dövlət gəlirlərini və 

xərclərini artırmaqla dövlət sektorunun payının yüksək olduğu sahələrdə müsbət təsirlər edə-
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cək, lakin ümumilikdə cəmi investisiyaların həcmini azaldaraq ÜDM-ə mənfi təsir edəcəkdir. 

Həmçinin vergilərin artırılması əmək bazarı, o cümlədən sosial-iqtisadi göstəricilərə də mənfi 

təsir etmişdir. 

Eyni zamanda, kapitaldan istifadəyə vergilər və digər vergilər azaldılarkən dövlət gəlir 

və xərcləri azalmışdır. Xalis ixrac azalmış, lakin cəmi investisiyalar, ÜDM və əmək bazarı gös-

təricilərinə müsbət təsir etmişdir. 

5.  Nəticə və Təkliflər 

Beləliklə, Azərbaycanın Ümumi Tarazlıq Modeli- AzMOD vasitəsilə aparılmış ssenari qiy-

mətləndirməsi zamanı alınmış nəticələr aşağıdakı kimiümumiləşdirilmişdir. 

Kapitaldan istifadə üzrə vergilərin dəyişilməsi əsasında Azərbaycanın Ümumi Tarazlıq 

Modeli -AzMOD vasitəsilə investisiyaların ölkə iqtisadiyyatına və onun ayrı-ayrı sahələrinin 

inkişafına təsiri müəyyənləşdirilmişdir və bu əsasda ssenari qiymətləndirmələri bir sıra effekt-

ləri müəyyən etməyə imkan vermişdir: (a) kapitaldan istifadəyə vergilərin artırılması cəmi 

investisiyalara tələbi, əsas kapitala investisiyaları, cəmi investisiya qoyuluşlarını, ixracı azal-

dır, dövlət gəlir və xərclərini artırır, nəticədə ÜDM-in azalmasına səbəb olur; (b) kapitaldan 

istifadəyə vergilərin azaldılması isə tamamilə əks mənzərə yaradır. Qiymətləndirmələr gös-

tərir ki, investisiyalar daha çox əlavə dəyər yaradan, elm və innovasiya tutumlu sahələrə yö-

nəldilməlidir. 
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XÜLASƏ 

Qeyri-neft sektorunun ixrac potensialının artırılması üçün ilk növbədə milli iqtisadiyyatın özünün diversifi-

kasiyalaşdırılması və modernləşdirilməsi prosesləri başa çatdırılmalı, innovasiyalaşdırılması sürətləndirilməlidir. 

Bundan əlavə, qeyri-neft sektorunun ölkənin təbii resursları və iqtisadi amilləri nəzərə alınmaqla, dərindən tədqiq 

edilməsi, onun potensialının obyektiv qiymətləndirilməsi zərurəti diqqəti cəlb edir.  

Bu proseslərdə strateji vəzifələrdən biri də müasir dövrdə Azərbaycanın qeyri-neft sektorunun ixrac poten-

sialının dərin təhlilinin aparılması, adekvat meyarlar çərçivəsində bu sahənin imkanlarının müəyyənləşdirilməsi, 

ixrac potensialından istifadənin tənzimlənməsinin təkmilləşdirilməsi istiqamətlərinin aşkar edilməsidir. Baxdığı-

mız tədqiqat işində sözügedən qeyri-neft sənayəsinin istehlak məhsullarının ixrac potensialının qiymətləndirilməsi 

və təzahür meyllərin analiz olunub. Tədqiqat işi həmçinin ixrac potensialı və prosesinin qanunauyğunluğunun 

tənzimləməsi məsələlərinə toxunmuşdur. 

Açar sözlər: qeyri-neft sektoru, ixrac potensialı, tənzimləmə, qanunvericilik. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА ДАННЫХ ПО ЭКСПОРТНОМУ ПОТЕНЦИАЛУ ДЛЯ НЕ                    

НЕФТЯНОГО СЕКТОРА И ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

РЕЗЮМЕ 

 Для развития экспортного потенциала ненефтяного сектора в первую очередь должен завершиться 

процесс диверсификации и модернизации национальной экономики страны, должны ускориться иннова-

ционные процессы. Помимо этого, учитывая экономические аспекты и естественные ресурсы страны, пол-

номасштабное изучение неняфтяного сектора и необходимость в объективной оценке его потенциала яв-

ляется постоянным и актуальным вопросом. Одна из стратегических должностей всего этого процесса – это 

всесторонний анализ потенциала ненефтяного сектора Азербайджана, определение возможностей этих 

отраслей с помощью объективных критериев, обнаружение способа усовершенствовать контроль над исполь-

зованием экспортного потенциала.  

В рассматриваемой работе была проанализирована оценка экспортного потенциала потребительского 

товара ненефтяного сектора и факторов, обуславливающих его появление на рынке. Исследовательская работа 

также коснулась темы экспортного потенциала и закономерного урегулирования вышеуказанного процесса. 

Ключевые слова: ненефтяной сектор, экспортный потенциал, регулирование, законодательство. 

LEGISLATIVE DATABASE ON EXPORT POTENTIAL FOR THE NON-OIL                                                         

SECTOR AND ITS IMPROVEMENT 

ABSTRACT 

 For the development of the export potential of the non - food sector, first of all, the process of diversification and 

modernization of the national economy has to be completed, the innovation process is supposed to be disrupted. 

Positive, learning economic aspects and natural resources, full-fledged learning and non-profitability in the objective 

value of its potential is being persistently urgent and actual. It is the strategic objective of this process - to analyze the 

potential of the non-recessionary sector of Azerbaijan, to define the possibilities of identifying objective criteria, to 

exploit control over the export potential. 

In the prospect of evaluating the potential of the export potential of the consumer goods sector, the factor of the 

non - sectorial sector and the factors that are supposed to be introduced in the market. The research work also touched 

upon the topics of export potential and legalization of the above - mentioned process. 

Keywords: non-oil sector, export potential, regulation, legislation. 
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1. Giriş 

Bütün iqtisadi prioritet mənsub olduqları xalqın iqtisadi strategiyasında ilk sırada daya-

nıqlı və davamlı, daim işləyən qanunvericilik bazasına sahib olmalıdır. Qanunvericilik əsası, 

uyğun ölkə qanunvericiliyini, normativ sənədləşmələri, iqtisadi sistemləri, qaydalar mövcud 

olmadan prioritet iqtisadi siyasət yönlərinin tərəqqisinin sürətləndirilməsi, sahənin məsələlə-

rinin mənimsənilməsi və həll olunması mümkün deyildir [6].  

Hələ, neft sənayesi siyasətinin həyata keçməyə qədəm qoyduğu ilk illərdən bəri Azərbay-

canda müxtəlif qeyri-neft sahəsi məqsədlərinə görə ölkədə həyata keçirilən planlarla qarşıla-

şılmışdır. Bu sektorda ilk sırada fərqli-fərqli sferalar üzrə qanunvericilik aktlarının yaradılması, 

baxılması və qəbul olunması prosedurları yeyinləşdirilmişdir.  

2. Qeyri - neft sənayesinin əsas təzahür sahələri 

Heç şüphə yoxdur ki, qeyri-neft sahəsinin ixrac gücünün nizamlanmasının qanunvericilik 

əsasının yaradılması və onun ehtiyyac duyulduqca inkişaf etdirilməsi problemlərinə daha çox 

qayğı göstərilmişdir. Bu sektorda qanunların nöqsansız olmağı və daim fəaliyyətdə olması 

vacib şərtlər kimi özünü göstərmişdir. Sözügedən əsas faktorların əsasında aşağıda göstərilən 

amillər xüsusi yer almışdır [7]:  

 Dünya dövlətləri ilə iqtisadi münasibətlərin genişləndirilməsinə imkan yaradılmalı; 

− Dünya dövlətləri ilə ticarət əlaqəsində olan iştirakçıların dünya bazarına çıxışına sərhəd 

qoyan maneələrin minimuma salınması və qeyri-təbii müdaxilələrə adekvat işləmə prin-

siplərinin işlənilməsinin siğortalanması;  

− Ixrac proseslərinin asanlaşdırılması və ixracın həvəsləndirilməsi;  

− Ixrac prosesinin stimullaşdırılması, bu sektorun tərəqqisinə şərait yaradan dövlət köməyi 

sistemlərinin qanunlarla nizamlanması;  

− Ixracın başlıca iştirakçıları kimi xarici investorların hüquqlarının mühafizəsi, fəaliyyətlə-

rinin nizamlanması. 

Respublikamızda qeyri-neft sferasının tərəqqisi, onun ixrac imkanının yüksəldilməsi pro-

sedurlarının nizamlanması və inkişaf etdirilməsi vacibiyyəti ilk öncə respublikada investisiya 

qoyuluşlarını yetərincə nizamlayan qanun və normativ aktların yaradılmasını vacib faktor ki-

mi qələmə verir. Hamımızın bildiyi kimi, əksər dövlətlərdə invsetisiya yatırımlarının nizamlan-

ması ümumi qanunlar əhatəsində həyata keçirilir və daha çox ölkə konstitusiyasına əsasən 

izlənilir.  

Respublikamızın Konstitusiyasında qeyd edilmişdir ki, mülk toxunulmazdır və onu döv-

lət mühafizə edir. Məhkəmə qərar vermədən hansısa fərdin mülkiyyətdən məhrum olunması 

qeyri - mümkündür. Sözügedən qanunlar Azərbaycan vətəndaşları ilə birlikdə, xarici ölkə 

vətəndaşlarına da aid edilir. “Xarici investisiya qoyuluşlarının mühafizəsi” nə aid olan Qanu-

nun 11-ci bəndində milliləşdirməyə üçün dövlət təminatı qeyd olunmuşdur. Qanunun bu 

maddəsinə görə, milliləşdirmə barəsində qərarı ancaq Milli Məclis qəbul etmə hökmünə sa-

hibdir. Bu vəziyyətdə isə xarici investisiya yatırımçılarına təcili, şəffaf və effektivli təzminat 

ödənməlidir [2].  

İnvestisiya qoyulması fəaliyyətinin dövlət tərəfindən nizamlanmasının inkişaf etdirilməsi, 

qanunvericilik əsaslarının möhkəmləndirilməsi öz sırasında Azərbaycanın mineral və xam-
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mal ehtiyyatlarından daha sərfəli yararlanılmasına, yeni rəqabət bacarıqlı ixrac təyinatlı mal 

və məmulatlarının növlərinin çoxaldılmasına, ixracın intensivləşdirilməsinə, hazır sənaye mə-

mulatlarının ixracının əhatə dairəsinin böyüməsinə, ümumilikdə ölkədə investisiya aktivliyi-

nin daha geniş vüsət almasına, qeyri-neft sektorunun tərəqqisinin yeyinləşməsinə və onun 

ixrac imkanının vacib dərəcədə inkişaf etdirilməsinə şərait formalaşdırır, bu prosedurlarda 

hüquqi-normativ əsasın dayanıqlılığı, işləkliliyini çoxaldır və s. 

3. Qeyri - neft sənaye sahəsinin tərəqqi meylləri 

Respublikamızda neft sahəsi ilə birlikdə qeyri-neft sahəsinin tərəqqisinə bu gün məxsusi 

fikir verilir. Tədqiqatçı alimlərin söylədiklərindən qeyd edilmiş prioritetlərin həyata keçiril-

məsində, bu yönlərdə qeyri neft sənaye sahəsinin və ixrac imkanının əhatələndirilməsi ilə əla-

qədar yenilikçi adekvat nizamlamaların, yeni dövlət sistenləşmənin, qanunvericilik aktlarının 

vacibiyyət rolunda çıxış etməsi başa düşüləndir. Əslinə qalsa ixrac imkanının nizamlanması 

mexanizmləri hər zaman, beyəlxalq əmtəə bazarlarında baş verən hadisələrlə, iqtisadi prose-

durların tərəqqi meyllərinin formalarının dəyişmələrinə, yeni istiqamətlənmələrin, bölgələr-

arası və ölkə qruplaşmaları ilə ixrac sferasındakı əməkdaşlığın məqsədlərinə adekvat nizam-

lanır və inkişaf etdirmələrin çatışmazlığıı ehtiva edir [3].  

Hər bir dövlətin ixrac imkanının yüksəldilməsi yönündə ciddi planların yerinə yetirilməsi 

vacibliyi, dövlət mexanizmlərinin inkişaf etdirilməsi vacibliyi eləcə də, Azərbaycanın iqtisadi 

rəqabət bacarığının dünya üzrə olan şkalada artırılması ilə bilavasitə əlaqəlidir. R. Məmmədov 

bildirir ki, Respublikamız axırıncı 15 ildə ümumdxili məhsulun bir nəfərə düşən tutumunun 

çoxalmasına görə beynəlxalq dərəcədə ən yüksək yerlərdən birinə sahibdir. 2007-ci ildən eti-

barən kimi Azərbaycan səmərəli iqtisadiyyat siyasətini həyata keçirən, 2010-cu ildən bu günə 

kimi isə iqtisadiyyatda innovativ strategiya izləyən dövlətlər qrupuna aid edilmişdi. Buna 

baxmayaraq, respublikamızın ixracında neft və neft məmulatlarının xüsusi tutumunun 75-80 

% -ə qədər çatması, hələlik, Azərbaycanı istehsal yönümlü rəqabət bacarıqlı ölkələr arasında 

yerini qorumuşdur. 

Qeyri-neft sənaye sahəsinin ixrac imkanının çoxaldılmasında sənaye sahəsinin ixracetmə 

imkanının xeyli çoxalması ilə əlaqədar nizamlayıcı qanunvericilik əsasının, fərqli inkişaf et-

dirmə sistemlərinin də vaciiyyəti əsas əhəmiyyət kəsb edən amillər arasındadır. Ümümdün-

ya ölkələrinin iqtisadi tərəqqi mərhələlərində və ixrac imkanının labüdlük səviyyədə çıxarıl-

masında sənayenin ixraca istiqamətlənən məmulatlarının rolu xeyli böyükdür [5].  

Sözügedən sahəsnin rəqabət bacarıqlı məmulatları ümumdünya əmtəə bazarlarında öz 

yerini gücləndirərsə, sahib olduğu dövlətin ixrac üstünlüyünün hərtərəfli formada yüksəlmə-

sinə səbəb ola bilər. Bəhs olunan faktorların dövlətimizin iqtisadi strategiyasında üstləndiyi 

faktiki nümunəsi sənaye sahəsinin tərəqqisi və onun ixrac imkanının çoxaldılması ilə əlaqədar 

sənədlərdə özünü biruzə vermişdir. 

4. Qeyri - neft sənaye sektorunun ixrac potensialının qiymətləndirilməsi 

Qeyri-neft sahəsinin ixrac imkanının nizamlanmasına dair qanunvericilik əsasının inkişaf 

etdirilməsi prosedurları şkalası son 10 il müddətində kənd təsərrüfatı və aqrar sənaye sahəsin-

də də xeyli yüksəlmişdir. Sözügedən sektorda həyata keçirilən tarixi torpaq tədbirlərindən, ev 

və fermer təsərrüfatçılarının fəallığı prosedurlarının daha çox bazar iqtisadiyyatı meylləri üs-

tündə yaranmasından bir müddət sonra, ən yeni texnologiya, investisiya ehtiyyatlarının cəlb 

olunması, ixrac istiqamətində məmulatların növünün çoxalmasına ehtiyyac meydana gəlmiş-

dir [8].  
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Buna missal olaraq, “2012-2020-ci illər ərzində AR-da üzümçülüyün inkişafı ilə əlaqədar 

Dövlət Proqramı”nın təsdiqi barəsində Prezidentimizin fərmanında əsas faktorlara ölkədə 

üzümçülüyün əhatəsinin genişləndirilməsi, aqrar sahənin səmərəliyinin və ixracat imkanının 

yüksəldilməsi, kənd sakinlərinin maddi vəziyyətinin yaxşılaşdırılması aid edilmişdir. Sözüge-

dən proqramın başlıca prinsipi isə sakinlərin təzə və yüksək keyfiyyətli yeyinti məhsullarına 

olan ehtiyyaclarının hərtərəfli qarşılanması, şərabçılıq və üzüm emalı təşkilatlarının işlənmə-

miş məhsul təchizatının yüksəldilməsi, şərab və üzüm məhsullarının ixrac prosesinin inten-

sivləşdirilməsi məqsədilə ölkədə üzümçülüyün tərəqqisini həvəsləndirməkdən təşkil olnmuş-

dur. 2014-cü ilin ilk yarısından etibarən, kənd təsərrüfatı sektorlarının və aqrar sferanın qa-

nunvericilik əsasının inkişaf etdirilməsi yönündı yeni işlər görülmüşdür. Bununla birlikdə, bu 

sektorda fəaliyyətin inkişafının davamlılığının təminatı baxımından tədbirlərinin həyata ke-

çirilməsi haqqında prezidentimiz 16 yanvar 2014-cü ildə Sərəncamı imzalamışdır. Həmin sə-

rəncamda qeyd edilir ki, qeyri-neft sahəsinin, eləcə də, kənd təsərrüfatının tərəqqisi dövlətin 

iqtisadi strategiyasının başlıca meyllərindən biri kimi təyin olunmuşdur. Sərəncamda həmçi-

nin respublikamızda aqrar sənaye təşkilatlarının tərəqqi strategiyası”nın formalaşdırılması, 

kənd təsərrüfatı kooperasiyasının tərəqqisi, aqrar və ərzaq məmulatlarının ixracının çoxaldıl-

masına və bu sahədə proseslərin asanlaşdırılmasına aid icra quruluşlarına uyğun işlər tapşı-

rılmışdır [5].  

Bütün bu sadaladıqlarımızdan başqa, aqrar sahədə idarəetmənin hər tərəfli inkişaf etdiril-

məsi və institusional tənzimləmələrin intensivləşdirilməsi ilə əlaqədar tədbirlər barəsində ölkə 

prezidentin 16 aprel 2014-cü il tarixində Fərmanı imzalanmışdır. Sözügedən fərmanda aqraro-

sənayedə idarəetməni hal-hazırki dövrün ehtiyyaclarına uyğunlaşdırmaq, bununla birlikdə 

xarici investorların cəlb olunması, ölkə ərazisində kənd təsərrüfatı təyinatlı texnologiyanın 

istehsal prosesinin formalaşdırılması, “Kənd təsərrüfatı kooperasiyası barəsində” layihənin 

yaradılması və başqa vacib problemlər haqqında hökümət qurucularına və icra dairələrinə 

uyğun işlərin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədr göstərişlər verilmişdir . 

5. Nəticə 

Qeyri-neft sənaye sahəsinin bütünlükdə yeni iqtisadi tərəqqi prosedurlarına ədalətli for-

mada uyğun olaraq onun qanunvericilik əsasının inkişaf etdirilməsi yönündə görülən işləri 

intensivləşməkdədir. Sözügedən işlərin arasında ixrac imkanlarının qanunvericilik əsası və 

onun inkişaf etdirilməsi problemləri prioritet xüsusiyyətlərə malikdir və bunun siması kimi 

qəbul olunacaq qanun və Qərarlarda öz əksini görəcəkdir. Bütün bu sadaladıqlarımızla birlik-

də, qeyri-neft sənayesinin mövcud halı, hazırki zamanda Azərbaycanın qeyri-neft sferasının 

ixrac imkanı və onun dəyərləndirilməsinə görə tədqiqatlar yönündən təqdim etsək, vurğula-

maq mümkündür ki, qeyri-neft sənayesinin ixrac imkanının nizamlanması prosedurları daha 

da inkişaf etdirilməli və bu sahənin imkanlarından sərfəli şəkildə yararlanmanın təmin olun-

ması amillərinə uyğun olmalıdır. Analoji faktorlar da də diqqətə alınmaqla, qloballaşma və-

ziyyətində qeyri-neft sənayesinin ixrac imkanından yararlanmanın inkişaf etdirilməsi üsulla-

rının da araşdırılmasına ehtiyyacın meydana gəldiyini qeyd edə bilərik. 
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ÖZET 

Dünyada değişen ihtiyaçlara göre personel eğitimi ve bilimsel araştırmalarda başarılı ve katma değeri olan 

sonuçlara ulaşmanın yollarından biri de eğitim sürecinde proje temelli yaklaşım metodolojisinin uygulanmasıdır. 

Üniversite ve sanayi kuruluşları arasında iyi bir işbirliğinin her iki tarafın çıkarlarını tanımlayan ve tatmin eden, 

gerçekten kendi kendini düzenleyen ve motive edebilen, ayrıca geliştiren özelliklere sahip olması durumunda 

sürecin müsbet sonuçlar verebilme olasılığı vardır. Proje tabanlı ders zamanı araştırılan sorunlar sanayi kuruluşla-

rının çözemediği konular olduğu ve eğitim ve araştırmalar sonucunda kazanılan ürün veya hizmet yenilikçi ve 

katma değere sahip olduğu sürece verimli bir işbirliği oluşabilir. İşbirliğinin başlaması ve sürdürülebilir olmasını 

sağlamak iletişim faktörlerinin doğru değerlendirilmesi ve uygulanmasına bağlıdır. Bu araştırmada proje tabanlı 

eğitim uygulamasının üniversite-sanayi işbirliğinin gelişmesi açısından rölü incelenmekte ayrıca bu süreci etkile-

yen iletişim faktörleri ele alınmaktadır.  

Anahtar kelimler: proje tabanlı eğitim, üniversite-sanayi işbirliği, rekabetçi, iletişim faktörleri. 

THE ROLE OF PROJECT-BASED APPLICATION IN EDUCATION ON THE DEVELOPMENT                                   

OF UNIVERSITY-INDUSTRY COOPERATION 

ABSTRACT 

One of the ways to achieve successful and value-added results in the field of personnel training and scientific 

research according to changing needs in the world is the implementation of project-based approach methodology 

in the education process. There is a possibility that the process will provide positive results if the cooperation bet-

ween university and industrial organizations defines and satisfies the interests of the parties, is truly self-regulating 

and motivating, and has improving features. As long as project-based problems cannot be solved by industrial or-

ganizations and the product or service gained as a result of education and research is innovative and has added 

value, an efficient cooperation can be created. Ensuring that cooperation starts and is sustainable depends on the 

correct evaluation and implementation of communication factors. In this research, besides revealing the role of 

project-based education on the development of university-industry cooperation, the communication factors that 

affect this process are revealed. 

Key words: project based education, university-industry cooperation, competitive, communication factors.  

РОЛЬ ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА К ОБУЧЕНИЮ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, В РАЗВИТИИ, 

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВА 

АННОТАЦИЯ 

 В соответствии с меняющимися потребностями в мире один из способов достижения успешных и 

дополнительных результатов обучения персонала и научных исследованиях является внедрение методоло-

гии проектного подхода в образовательном процессе. Существует вероятность того, что хорошее сотруд-

ничество между университетом и промышленными организациями может дать дополнительные резуль-

таты, если обе стороны будут определять и удовлетворять интересы сторон будут по - настоящему саморе-

гулирующимся и самомотивирующимися, и будут иметь улучшенные характеристики. Исследуемые проб-
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лемы во время проектного урока могут создать эффективные сотрудничество, если промышленные органи-

зации не могут решить эти вопросы и продукт или услуга, полученные в результате обучения исследований, 

имеет инновационную и дополнительную ценность. Обеспечение начатия и устойчивости сотрудничества 

зависит от правильно оценки и реализации факторов коммуникации. В этом исследования рассматривается 

роль проектного образования с точки зрения развития сотрудничества между университетами и промыш-

ленностью, а также обсуждаются факторы коммуникации, влияющие на этот процесс. 

 Ключевые слова: проектное образовании, университетско-промышленная кооперация, конкурент-

но способность, коммуникационные факторы. 

 

Giriş 

Küreselleşmenin getirdiği hızlı değişimlerin yanı sıra, yüksek teknolojilerin üretim ve uy-

gulamalarının etkileri de yenilikçi ve katma değer ifade eden yaklaşımlara ihtiyacı arttırmak-

tadır. Sosyal ve ekonomik piyasanın karşılaştığı (veya oluşturduğu) şartlar, bu süreci daha da 

güncelleştirmektedir. Bilgi toplumunun ihiyaçlarına uygun olarak sosyal, politik ve ekonomik 

süreçlerde rekabet gücünün sağlanması için durum veya sonuçların analiz edilmesine olan 

önem de artmaktadır.  

Sanayi toplumunda üretim araçlarının üretimi daha fiili veya daha kârlı olarak kabul edi-

lirken, bilgi toplumunda büyük bilgi tabanlarının oluşumu ve analizi ön plandadır. Sosyo-

ekonomik gelişme ve değişimler, aynı zamanda dünya nüfusunun ihtiyaç ve taleplerini de de-

ğiştirmektedir. Bu ve buna benzer faktörler, olaylara ve süreçlere farklı ve katma değeri daha 

fazla olan yaklaşımları talep etmektedir. 

Katma değer yaratan çalışmaların ve bunların sonuçlarının geliştirilmesi ve uygulanması, 

değişen talepler doğrultusunda bilgi ve beceri, hatta yeni meslek alanlarının meydana gelme-

sini gerektirir. Bu süreç bazı alanların daha güncel olmasını sağladığı gibi, bazı meslek alanla-

rına olan talebi ise azaltmaktadır. Değişiklikler yeni meslek alanlarına ihtiyaç oluşturmakla 

birlikte, varlığını devam ettiren bazı meslek alanlarının da değişmesine neden olmaktadır. 

Yüksek öğretim kurumlarında yürütülen personel eğitimi ve bilimsel araştırmalar, kamunun 

ve iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır. Endüstride otomasyon süreci çok büyük 

ihtiyaca dönüşmektedir. Bazı alanlarda otomosyon uygulaması daha etkili ve rekabetçi oldu-

ğundan robotlara olan talep artmaktadır. 

Değişen ihtiyaçlara göre personel eğitimi ve bilimsel araştırmalarda başarılı ve katma 

değeri olan sonuçlara ulaşmanın yollarından biri de eğitim sürecinde proje temelli yaklaşım 

metodolojisinin uygulanmasıdır.  

Üniversitelerin sürekliliği ve gelişiminde başlıca iki unsur (araştırma ve eğitim) rol oyna-

dığı halde, bazı üniversitelerde yaklaşımın yalnız öğretim yönünde olması, eğitim müessese-

leri ya da kuruluşlarının gelişmesi ve yenilenmesi sürecinde ciddi sorunlara neden olabilir. 

Diğer yandan, eğitim-öğretim süreci toplumun sorunlarına daha verimli çözümler getirmek 

ve geleceğe hesaplanmış katma değerler üretmek zorundadır. Aksi halde, eğitim sürecinin ba-

şaralı olması mümkün olmadığı gibi, bireylerin ve toplumun eğitimden beklentileri de yok 

olabilir veya önemli düzeyde azalabilir. Dolayısı ile, eğitim sürecinde yenilenme ve piyasa 

talepleri doğrultusunda değişimleri sağlamak için farklı uygulamalara ihtiyaç duyulmaktadır. 

Son dönemlerin en yaygın ve verimli sonuçları ile dikkat çeken yöntemlerden biri de eğitim-

öğretimde proje temelli ders metodolojisidir. 

Eğitim-öğretim sürecindeki "proje tabanlı ders" (veya proje tabanlı ders) yöntemi özellikle 

üniversitenin genel performansının; dolayısıyla iyi bir eğitim ile toplumda katma değer oluş-
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turabilen insan kaynaklarının oluşumunu ve gelecekte bu potansiyelin araştırmaya dayalı 

gelişimini sağlamaktadır. Dolayısıyla, "proje tabanlı ders" yöntemi ile yapılan eğitim süreci, 

sadece öğretmenlerin bilgi ve becerilerinden ileri gelen yeteneklerin değil, aynı zamanda öğ-

rencilerin bilgi ve becerilerinin fikir ileri sürme potansiyellerinin tanımı ve gelişimiyle de daha 

etkili kapsam alabilmektedir.  

Öğrenenlerin hızla değişen talep-teklif kriterlerine uygun olarak, yeni yaklaşımlar üret-

mek ve uygulamak, ayrıca müfredat dışı faaliyetlerin de etkin kullanımını sağlanmak için 

"proje temelli ders" yöntemi güncel olarak kabul edilir. Proje tabanlı eğitim yöntemine dayalı 

organizasyonel yaklaşımlar, sadece öğretmenler açısından değil, aynı zamanda öğrencilerin 

performansının iyileştirilmesi açısından da olumlu bir etkiye sahiptir. Bu tip ders yönteminde 

proje uygulamaları, öğrencilerde konuya proje bazından yaklaşma ve problem çözme beceri-

lerini geliştirmek maksadını da taşır. Her zaman yeni kullanıcılar ve müşteriler arayışında 

olan şirketler için de proje bazlı yöntemlerin uygulanması ile alınan sonuçlar, insan kaynak-

larının geliştirilmesi, girişimci yaklaşımlar, rekabet gücünün arttırılması ve ekonomik büyü-

menin sağlanması açısından ilgi çekici olmaktadır. Proje tabanlı eğitim piyasası, sorunları 

öğrenmek ve bu sorunlara dair çözüm arayışını sürdürmek zorundadır. Bu açıdan baktığımız-

da üniversite öğrencilerinin yenilikçi bakışları doğrultusunda önerilen çözümler bir taraftan 

öğrencilerin pratik gelişimini sağlamakla birlikte, diğer yandan var olan bazı sorunların daha 

verimli çözülebilmesi için iyi çözümler getirebilmektedir. Sonuçta, eğitim kurumları ile şir-

ketler arasında kendi-kendini düzenleyen ve geliştiren bir işbirliğinin oluşturulması, böyle bir 

süreçle birlikte mezunların piyasa için beklenen düzeyde olmasına ve girişimciliğin daha yay-

gın bir hal almasına da vesile olabilir. 

Üniversite ve sanayi kuruluşları arasında iyi bir işbirliğinin oluşması durumunda, her 

iki tarafın çıkarlarını tanımlayan ve tatmin eden, gerçekten kendi-kendini düzenleyen ve 

motive edebilen müspet sonuçlar verme olasılığı vardır. Proje tabanlı ders zamanı araştırılan 

sorunlar, sanayi kuruluşlarının çözemediği konular olduğu ve eğitim ile araştırmalar sonu-

cunda kazanılan ürün veya hizmet yenilikçi ve katma değere sahip olduğu sürece verimli bir 

işbirliği oluşabilir. İlk bakışta farklı alanlarda çalışır gibi görünen akademisyen ve sanayicinin 

bir araya gelmeleri veya herhangi bir sorunun çözülmesi konusunda hemfikir olmaları çok 

önemlidir. Değer oluşturmak için daha fazla zamana ihtiyaç olduğunu kabullenmek sanayi-

cilere kıyasla, akademisyenler tarafından daha kolay kabul edilebilir. Sanayici kısa sürede 

harcadığı yatırımın karşılığını fazlası ile almak isteyebilir. Bazen ise, piyasa şartları bunu zo-

runlu hale getirebilir. Bu veya bunun gibi durumlar akademisyenlerle sanayicilerin diyalo-

ğunun başarısızlığına neden olabilir. Böylesi durumlarda iyi bir üniversite-sanayi işbirliği için 

tarafların çıkarları doğrultusunda kurulmasını sağlayan iletişim faktörleri değerlendirilmeli-

dir. İşbirliğinin başlaması ve sürdürülebilir olması, iletişim faktörlerinin doğru değerlendiril-

mesi ve uygulanmasına bağlıdır. 

Bu araştırmada proje tabanlı eğitim uyğulamasının üniversite-sanayi işbirliğinin gelişmesi 

açısından rolü öğrenilmekle birlikte, üniversitelerde gerçekleştirilen çalışmaların piyasa şart-

larına uygun düzeye getirilmesi ve bu süreçte yer alan tarafların iletişim potansiyelinin daha 

verimli kullanılmasında karşılaşılan sorunlar ve etkiler araştırılacaktır. Araştırma, Türkiye 

Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cümhuriyetinde konuyu ilgilendiren bazı kuruluşların örneğin-

de yürütülecektir. Araştırmanın sonuçları, üniversite ve sanayi kurumları ile aynı zamanda 

bu konuyla ilgili devlet ve sivil toplum kuruluşları için verimli bir bilgi kaynağı olabilir. 
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Proje Tabanlı Eğitim Nedir ve Neden Önemlidir? 

Katma değer oluşturma açısından baktığımızda, proje yapılan dersler eğitim sisteminin 

en üst hedeflerinden sayılabilir. Bu ders bağımsız çalışma, sorumluluk duygusu, birlikte ça-

lışma ve eleştiri yeteneğini olabildiğince özgünleştirir. Tek tek öğrencilerin başarılarını değer-

lendirmelerini, organizasyon sorunlarını çözme yeteneklerini geliştirir (Ültanır, 2003). 

Geleneksel eğitim biçimi yakın geçmişte en çok uygulanan yaklaşım olmasına rağmen, 

deneyimsel eğitim son yıllarda ortaya çıkan modern bir eğitim biçimidir. Deneyimsel eğitim 

bireyin öğrenme sürecine odaklanır ve bilginin elde edilmesi için bellek, yaratıcılık ve du-

yarlılık gibi öğrenci yeteneklerinin gelişmesini sağlar. (Mulligan, cited in Boud et al., 1993). 

Dersin hedeflerinin belirlenmesi konusunda çok ağır gereksinimler olmadan, “deneyimsel 

eğitimin, deneyimin öğrenme süreci boyunca oynadığı önemli rolün üzerinde durduğunu” 

söyleyebiliriz (Dedouli, 2001: 1). Bu şekilde, öğrenciler gözlem ve etkileşim yoluyla öğrenerek 

keşif ve deneylerden yararlanırken, aynı zamanda kişisel veya diğer sınıf arkadaşlarının ilgi 

alanlarından gerçek dünyayı (Dedouli, 2001) keşfederler (Chrysafidis, 2006). Böylece öğren-

me, öznelliği ve duygusallığı ile karakterize olur. (Matsaggouras, 2002). Burada bahsedilen 

"deneyimsel öğrenme"yi sağlayan sistem, proje tabanlı ders yönteminin uygulanması ile daha 

verimli hale gelebilir (Douladeli, 2014, 1256-1260). 

 Proje tabanlı ders, temalara dayanan konu ve sorunun çözümü hesaplanarak organize 

edilen derstir. Proje tabanlı ders, üniversitelerde bilimsel araştırma ve öğretimin kalitesini iyi-

leştirmek, aynı zamanda (üniversite-sanayi işbirliği yüksek olan) gelişmiş ülkelerin deneyimi-

ninden yararlanılması amacıyla uygulanan bir yöntemdir. Bu yöntem aşağıdakilerin oluşu-

munu teşvik eder. 

a. Öğretmenlerle birlikte öğrencilerin de bireysel veya takım halinde fikir üretme yeteneği-

nin gelişimine dayalı eğitim stratejisi sağlar: 

Projeye dayalı öğrenme yaklaşımı, uzun zamandır bilinen ve önerilen, öğrencileri motive 

eden, kalıcı ve hızlı öğrenme sürecini kolaylaştıran bir yöntemdir. Proje yöntemi ile öğretmen-

ler sınıfta öğrencilere bireysel veya grup projelerinin nasıl başlatılacağını ve yönetileceğini 

öğreterek, onları toplumdaki yetişkin hayata hazırlayabilirler. Bireysel veya grup projeleri 

sayesinde, öğrenciler, araştırılabilir nitelikte çeşitli sorular sormayı, bu soruların çözümü için 

çeşitli bilgi kaynaklarını belirlemeyi, bu bilgi kaynaklarından veriler toplamayı, bu verileri 

değerlendirmeyi ve bir sonuca varmayı öğrenirler (Vatansever Bayraktar, 2015: 710).  

b. “Kaos” veya “esnek” yaklaşımların uygulanması ve yönetimi, öğrencileri dersin konusu-

na daha etkili bağlayabilir:  

Murat Polat “Beyin temelli öğrenmenin açılımı nedir?” adlı çalışmasında konuyu şu şe-

kilde izah ediyor (2014: 267): “Öğrenme için en uygun durum, kabaca sahnedeki bir sanatçı-

nın ruh haline benzetilebilir. Sanatçı, sahnede kendisini rahat ve güvende hissederse en yük-

sek performansı gerçekleştirir. Bu rahatlık hissi ‘rahat dikkatlilik hali’ diye tanımlanır. İki şart 

(rahatlık derecesi ve içsel motivasyon) gerçekleştiğinde beyin en yüksek öğrenme performansı-

na ulaşmış olur:”  

 “Kaos” veya “esnek” yaklaşımların uygulanması ve yönetimi yolu ile öğrenciler kendi-

lerini derste daha rahat hisseder ve bununla birlikte kimse konu ile bağlı kendi doğru bildiği 

önerileri sunmaktan çekinmez. Kendi önerilerini ispat etme çabası ile konunun araştırılması-

na çalışırken, derse daha iyi konsantre olabilirler. Bu durum hem farklı fikirlerin oluşmasını 

hem de değişik önerilerin bulunmasını sağlar.  
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c. Hem derste, hem de dersten ayrı zamanlarda öğrenmeyi ve araştırmayı teşvik eden bir iletişim 

yaklaşımının oluşturulmasını sağlar: 

Projeye dayalı öğrenme; sınıf içerisinde kısa uygulamalar ile öğretmen merkezli dersler 

yerine uzun dönemli öğrenme etkinliklerini vurgulayan, disiplinler arası yaklaşımın önemli 

yer tuttuğu, öğrenci merkezli, gerçek yaşamın konu ve uygulamalarına dönük bir öğrenme 

yaklaşımıdır (Goldman’dan aktaran Kılıç, 2004). 

Geleneksel öğretim yöntemi ile proje tabanlı eğitim yöntemi arasında önemli farklılıklar 

olduğu kolayca anlaşılmaktadır. Geleneksel öğretimde, derslerden ve sınavlardan edinilen 

bilgileri değerlendiren bir sınav yaklaşımı vardır. Proje tabanlı öğretimde ise, öğretmenlerin 

daha objektif olmaları ve öğrencilerini daha iyi bir öğrenme sonucuna götürmeleri için son 

değerlendirmeye kadar, çok daha fazla değerlendirmeyle birlikte faaliyetler, çalıştaylar, labo-

ratuvarlar ve araştırmalar da dahil olmak üzere birçok ayrı adım vardır. Ayrıca, proje tabanlı 

eğitim yönteminde öğretim tekniği aracılığıyla öğrenciler, eleştirel düşüncelerini, projelerinin 

son teslimine ve sunumuna kadar öğretmenlerinin mentörlüğü ve işbirliği ile yapabilir, ileti-

şim kurabilir ve değişik durumları kullanabilirler (Thomas, 2000'de alıntılanan Mwangi, 2012). 

Proje, daha fazla öğrenmeye değer bir konunun derinlemesine araştırmasıdır. Soruştur-

ma genellikle bir sınıf içindeki küçük bir grup çocuk tarafından, bazen bütün bir sınıf tarafın-

dan ve bazen de bireysel bir öğrenci tarafından üstlenilmektedir. Bir projenin en önemli özel-

liği, öğrencilerin, öğretmenlerin ya da öğrencilerle çalışan öğretmenin ortaya koyduğu bir 

konu hakkındaki sorulara cevap bulmaya odaklanmış bir araştırma çalışması olmasıdır. Bir 

projenin amacı, öğretmen tarafından yöneltilen sorulara doğru cevaplar aramaktan ziyade 

konu hakkında daha fazla bilgi edinmektir (ED368509 1994-04-00 The Project Approach. ERIC 

Digest. ERIC Development Team www.eric.ed.gov, https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED 

368509.pdf). 

Proje tabanlı eğitimde, öğretmen öğrencilerine aynı zamanda iyi hir mentörlük de yap-

maktadır. Bu durum ise öğrencileri de öğretmen kadar, hatta daha fazla çalışmaya motive 

edebilmekle birlikte, zamanın verimli kullanılması ve ek kaynakların oluşmasını da sağla-

maktadır. Böylece, her bir senaryonun sonunda, öğretmenin bilgi ve becerilerine ek olarak 

bireyler (ya da gruplar) tarafından geliştirilen ve ortaya çıkarılan çözüm, katma değerin oluş-

turulmasına neden olabilir. Ortaya çıkan yeni fırsatar katma değer oluşturma potansiyeli ver-

mekle birlikte öğrencilerin de yeni talepler doğrultusunda yetiştirilmesini sağlar. Unutulma-

malıdır ki, bugünün öğrencileri yakın gelecekte piyasanın talep ve teklif şartlarını belirleyen 

bireyler olacaktır. Bu açıdan baktığımız zaman, geleceğe doğru geleceği belirleyenlerle birlik-te 

yol almak daha verimli olacaktır.  

Üniversite-Sanayi İşbirliği Nedir ve Neden Önemlidir? 

Temeli araştırma ve eğitime dayanan üniversite sistemi, dünyada yaşamakta olduğumuz 

dördüncü endüstri devrimi olarak nitelendirilen gelişmeler bağlamında önemli evreler geçir-

mektedir. Bu çerçeveden bakıldığında yetişmiş insan gücü zamanla daha da önemli olmakta-

dır. Zamanla, piyasada katma değer oluşturabilen veya teknolojiyi kullanarak verimliliği ar-

tırabilen elemana ihtiyacın artacağı açıktır. Ülkelerin, dördüncü sanayi devrimine adapte ola-

bilmesi açısından ihtiyaç duyulacak nitelikli insan gücünü yetiştirecek olan yerler yine üni-

versiteler olacaktır. Bu bağlamda Teknoloji Fakültelerinin işgücü piyasasının teknik eleman 

ihtiyacına cevap verebilme kapasitesi açısından “İşyeri Eğitim Modeli” gibi uygulamalarının 

önemi giderek artmaktadır (Dikmen ve Baysal, 2017:36). 
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Küreselleşmenin ve teknolojinin hızla gelişmesi göz önüne alındığında, yeni teknik ekip-

manların tedarik edilmesinin onlara uzun vadeli bir rekabet avantajı sağlamayacağını, böylece 

aynı sektörde faaliyet gösteren rakip işletmelerin birbirlerine hükmedebileceğini söyleyebili-

riz. Temel teknoloji transferi, üniversitelerde ve araştırma merkezlerinde üretilen bilgi ve tek-

nolojiyi endüstriyel sektöre uygulama becerisidir. Bunlar, bu teknolojiyi satın alan işletmelerin 

rakiplerine göre belirli avantajlar elde ettikleri benzersiz teknoloji yetenekleridir. Bu ise araş-

tırma ve geliştirme faaliyetleri ile mümkün olacaktır (Kaymakçalan, 1999:52). 

Üniversite-sanayi işbirliğinin temeli, iş alanında faaliyet gösteren işletmelere bilimsel fa-

aliyetlerde bulunan işletmelerin ürettiği bilgi ve teknolojinin transferidir. Tarafların ihtiyaç-

larına çözüm bulmaya çalışan ve kısa süre içinde “interface” örgütleri olarak anılan teknoloji 

parkları, teknoloji transfer merkezleri ve işbirliği merkezleri biçimindeki yapılar giderek daha 

önemli hale gelmektedir (Kiper, 2010 :8). 

Teknoloji parkları, üniversite-sanayi işbirliği sürecinde yüksek teknoloji üretimine yeni bir 

yaklaşım olarak ortaya çıkmıştır. Teknoparklar iş dünyasının girişimcilik ruhu ile üniversite-

nin potansiyel bilgi ve araştırma deneyiminin kesiştiği ve yeni teknolojinin üretildiği yerler-

dir. Eğer bu mekanlar üniversitenin kampüs sınırları içerisinde inşa edilmişse, daha çok ‘tek-

nopark’, kampüs sınırları dışında küçük sanayi girişimleri olarak inşa edilmişse ‘tekno kori-

dor’ denir. Her ikisinin ortak tarafı üniversite ile işbirliğidir. Böylelikle küçük işletmelerin ma-

liyeti azalmakta ve pazarın yeni ürün ve malzeme tedarik etmesi beklenmektedir (Yazıcıoğlu, 

1996: 6). 

Araştırmalardan belli oluyor ki üniversite-sanayi işbirliği taraflar arasında çıkarlara da-

yanan olası yaklaşımlardan daha muhtemel çağdaş yollarla da gelişmektedir. Başka bir deyimle, 

taraflar arasında çıkarlara dayalı yaklaşımların verimliliğinin artırılması için çağdaş metotlar 

uygulanmakdır. Üniversite-sanayi işbirliğinin oluşmasında modern yaklaşımlardan biri de 

ekosistem kavramıdır. Üniversite bünyesinde ekosistemin çekirdeği sayılabilecek birimler, 

teknoloji transfer ofisleri, teknoparklar, proje ve girişimcilik ofisleri gibi birimler konuyu ta-

nımlayan ve düzenleyen kuruluşlardandır. Üniversite bünyesinde ekosistemin çekirdeği sa-

yılabilecek birimlerde Ar-Ge işbirliğinin düzenlendiği düşünülüyor. Bu tür birimlerde (örne-

ğin teknopark) farklı olan üç önemli faktör vardır:  

1. Teknoparktakı işletmelerin mekan açısından üniversiteye yakın olması ile Ar-Ge faaliyet-

lerinde ortak çalışmalar yapan ilgili kurumları genel bir çatı altında toplaması ve bunun 

meydana getireceği sinerji; 

2. Teknopark alanında verilen hizmetler ile masrafların azaltılması ve yeni firmaların güç-

lenmesi için ortamın oluşturulması; 

3. Bir yandan teknoparkların üniversite eğitimine doğrudan etkisi ve teknolojinin gelişme-

sinde önemli rölü ile bilim adamları tarafından verilecek farklı (proje tabanlı) eğitim ko-

şularında sağlanabilecek araştırma ortamının farklılığı. 

Azerbaycan’da yüksek öğretim kurumlarında faaliyet gösteren akademisyen kadrosunun 

%87.5`i, üniversite öğrencilerinin %77.3`i, günümüzde çalışanların %86.9`i ve işletme yöneti-

cilerinin %84.2`i üniversitelerde yapılan araştırmaların sanayide karşılaşılan somut sorunların 

çözümü yönünde olması gerektirdiği konusunda hemfikirdirler. Araştırma sonuçlarına göre, 

günümüzde Azerbaycan'da faaliyet gösteren üniversitelerin sadece bilimsel-teorik araştırma-

lar yürütse de deneysel katkıları olmayan kurumlar oldukları iddiaiasını en az %34.7`le aka-
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demisyen heyeti desteklemiştir. Öğrencilerin %68.5`i, çalışma faaliyeti olanların %42,3`i ve 

işletme yöneticilerinin %31.6`i bilim adamları ile aynı görüşte olduklarını ifade etmiştir (Şa-

hin, 2012: 67). 

Diğer yandan, sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş döneminde olay ve süreçlerin 

hızlı ve rekabetçi olması da dünyanın en güncel konularından biri olmaktadır. Küreselleşme 

süreci ve dünya ekonomisinde güçlenen rekabet, farklılık ve yenilikçiliği ile seçilen bilgi eko-

nomisinin gelişmesini daha da önemli hale getirmektedir. Artan rekabete cevap veren, eko-

nomik sonuçlar elde edebilen en verimli yöntemlerinden biri ise inovasyon üretmektir. Bu 

yüzden, bilgi esaslı veya bilgiye dayalı ekonomilerin lokomotivi rolünü inovasyon çalışmaları 

alır ki, bu da akademik faaliyetlerin piyasa şart ve talepleri doğrultsunda kurulmasını gerek-

tirir.  

Küreselleşmenin etkisi ve baş döndürücü teknolojik gelişmeler, işletmeleri kıyasıya reka-

betin yaşandığı ekonomik bir yarışa sürüklemektedir. İşletmeler uzun dönemde varlıklarını 

devam ettirmek ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü elde etmek için rekabet temelli bir strate-

jiye sahip olmalıdır. Bunun yanı sıra, şirketler mal veya hizmet üretiminde rekabetçi davranır-

ken daha ileri zamanları planlamak zorunda kalmaktadır. Diğer bir deyişle, girişimçilik za-

manla kendi yerini teknogirişimciliğe bırakmaktadır. Şöyle ki, teknogirişimciler rekabetçi ola-

bilmek için aynı zamanda kendi müşteri ve kullanıcılarını da hazırlamak zorundadır. Bu veya 

diğer benzer faktörler ise firmaların üniversitelerle birlikte çalışması konusunu daha da zo-

runlu hale getirmektedir. Geleceğin müşterisi veya kullanıcısı olan şimdiki öğrenciler ise gi-

rişimci firmaların dikkatini bu açıdan da çekmektedir.  

Sonuç 

1. Proje tabanlı eğitim yöntemine dayalı organizasyonel yaklaşımlar, sadece öğretmenler 

açısından değil, aynı zamanda öğrencilerin performansının iyileştirilmesi açısından da 

olumlu bir etkiye sahiptir. 

2. Proje tabanlı ders, eğitim kurumları ile şirketler arasında kendi kendini düzenleyen ve 

geliştiren işbirliği oluşabilir ki, böyle bir süreç mezunların piyasa için beklenen düzeyde 

yetiştirilmesine ve girişimciliğin daha yaygın hal almasına da vesile olabilir. 

3. Çağdaş talepler doğrultusunda iyi bir üniversite olabilmenin yolu üniversitede yapılan 

işlerin (araştırma ve insan kaynakları yetiştirilmesi) piyasanın talep ve şartları dikkate 

alınararak gerçekleştirmesinden geçer. Bu bir yandan üniversitelerin güçlenmesi ve kat-

ma değer oluşturma yolunda uygulanabilir sonuçların tanımlanması ve oluşturulması 

açısından böyle olmakla birlikte, ayrıca sanayi kuruluşlarının da inovasyon yapabilme-

leri için önemlidir.  

4. Üniversite yaptığı işleri talep doğrultusunda gerçekleştirdiği durumunda, eğitim ve ara-

şıtrma işlerine ek kaynak bulabilir. Bu ise üniversiteleri daha güçlü kılar. Dolayısıyla re-

kabetçi ve de güçlü olabilmesi için sanayi kuruluşlarının karşısına katma değeri olan öne-

rilerle de çıkmasını sağlar. 

5. İster kendi işini kurabilme ister iş bulma avantajlarını artırabilme açısından öğrenciler 

kendilerini girişimci gibi yetiştirmek veya problem çözme yeteneklerini geliştirmek zo-

rundadır. Proje çalışmalarına dayalı eğitim süreci öğrencilerin bu ihtiyacını verimli bir şe-

kilde sağlamaktadır. 
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6. Proje çalışmalarına dayalı eğitim süreci üniversite-sanayi işbirliği, tarafların çıkarlarını 

kendi kendine düzenleyen ve motive eden bir sinerji oluşturabilir. Diğer yandan modern 

yaklaşımlarda (ekosistem) da projeye dayalı eğitim çalışmaları etkisini artırmaktadır. İster 

geleneksel işbirliği için, isterse de modern yaklaşımlarda sonuçlar katma değerin oluştu-

rulmasına ve işbirliğinin sürdürülebilir olmasına bağlıdır. Ayrıca, proje temelli eğitim 

süreci ekosistemin oluşması için de en etkili faktörlerden biri sayılabilir. 

7. Sanayi kuruluşları üniversiteleri sadece elaman ve katma değer alınabilinecek kuruluşlar 

gibi değil, aynı zamanda müşteri ve kullanıcı oluşurulması için önemli merkezler gibi de 

görmektedir. Bu durum üniversite çalışanları ve öğrencilerinin bireyler veya toplum ola-

rak kamoyunda oluşturduğu etkinin de öneminin güncel tutulmasını sağlar.  

8. Değer oluşturmak için daha fazla zamana ihiyaç olduğunu kabullenmek sanayicilere kı-

yasla, akademisyenler tarafından daha kolay kabul edilebilir. Sanayici kısa sürede harca-

dığı yatırımın karşılığını fazlası ile almak isteyebilir. Bazen ise, piyasa şartları bunu zo-

runlu hale getirebilir. Bu veya bunun gibi durumlar akademisyenlerle sanayicilerin di-

yalogunun başarısızlığına neden olabilir. Buna karşı, iyi bir üniversite-sanayi işbirliğinin 

tarafların çıkarları doğrultusunda kurulmasını sağlayan iletişim faktörleri değerlendiril-

melidir. İstenilen durumda, işbirliğinin başlaması ve sürdürülebilir olmasını sağlamak 

iletişim faktörlerinin doğru değerlendirilmesi ve uygulanmasına bağlıdır. 

9. Türkiye ve Azerbaycan nüfusunun milli, sosyal, girişimcilik ve diğer değerler açısından 

yakın olması da iletişim faktörlerinin etkisinin benzerliğini olası kılmaktadır. 

ÖNERİLER: 

1. Üniversitelerde proje çalışmalarına dayalı eğitim süreci uygulanması için şartlar veya 

ekosistem oluşturulabilir. Örneğin, üniversitelerde değerlendirme sistemi sadece sınav-

larla değil, hem de proje çalımaları ve onların sonuçlarına göre olabilir.  

2. Proje tabanlı eğitim uygulamasını yaygınlaştırmak ve etkili olmasını sağlamak için, dün-

yada geliştirilmiş örnekler öğrenilebilir. Örneğin, Azerbaycan’da faaliyet gösteren üniver-

siteler için Türkiye tecrübesi faydalı olabilir. 

3. Sanayi kuruluşlarında sorunların belirlenmesi ve çözüm arayışları için üniversitelerle 

birlikte projelerin yapılması teşvik edilebilir. Bu amaçla değişik konferans ve seminerler 

düzenlenebilir. Proje tabanlı eğitim sürecinin Türkiye tecrübesinden faydalanarak, Azer-

baycan’da aktiviteler düzenlenebilir ve örnek iletişim faktörleri de uygulanabilir. Bunun-

la ilgili Türkiye tecrübesinden kazanılmış verilere dayanarak, Azerbaycan’da teşvik ya-

salarının hazırlanması için ilgili devlet kurumlarına öneriler verilebilir. 

4. Azerbaycan’da faaliyyet gösteren Bakü Mühendislik Üniversitesi ile Türkiye’de ilgili üni-

versite veya diğer kurumlarla işbirliği anlaşması yapılabilir. Bu anlaşamaya dayanarak, 

örnek olarak, Bakü Mühendislik Üniversitesinde çalışmalar başlatılabilir. (Bakü Mühen-

dislik Üniversitesinin ünivesite-sanayi işbirliği alanında tecrübesi diğer üniversitelere kı-

yasla daha iyi olduğu için önerilir.)  
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 XÜLASƏ 

Şirkətlər fəaliyyətlərini maliyyələşdirmək üçün borc və ya səhmdarlardan yığdıqları kapitaldan istifadə edirlər. 

Borclanma banklardan birbaşa borc almaqla oluğu kimi istiqraz emissiya etməklə də mümkündür. Bu məqalədə 

beynəlxalq istiqraz bazarının,daha dəqiq desək,özəl sektor istiqrazlarının ölkələr üzrə emissiya potensialı və illər 

üzrə inkişafının səbəbləri izah edilmişdir. Beynəlxalq istiqraz bazarı müəssisələrə daha geniş və müxtəlif xərclərlə 

maliyyə mənbələrinə çıxış imkanı verir. Tədqiqatda həmçinin, ölkələr üzrə qiymətli kağızlar bazarında dövlət sek-

torunun payının çox olmasının müsbət və mənfi tərəfləri izah edilmişdir.Məqalədə müqayisəli təhlil nəticəsində 

seçilmiş ölkələrdə dövlət sektorunun çəkisinin nisbətən daha artıq olması və bunun özəl sektor istiqraz bazarını 

daha dar çərçivəyə salması investisiya bazarının inkişafını zəiflətdiyi müəyyən edilmişdir. 

Açar sözlər: istiqraz bazarı, özəl sektor, borclanma. 

РАЗВИТИЕ КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ 

РЕЗЮМЕ 

Компании используют долг или капитал от акционеров для финансирования своей деятельности. За-

имствование возможно путем выпуска облигаций, а также прямого кредитования от банков. В этой статье 

объясняются причины эмиссионного потенциала стран международного рынка облигаций, в частности, об-

лигаций частного сектора и причины его развития на протяжении многих лет. Международный рынок об-

лигаций позволяет предприятиям получать доступ к более широким и разнообразным источникам финан-

сирования. В исследовании также отмечены положительные и отрицательные стороны большей доли го-

сударственного сектора на рынке ценных бумаг в странах. В результате сравнительного анализа было опре-

делено что относительно более высокая доля государственного сектора в отдельных странах сузило рынок 

облигаций частного сектора,и это ослабило развитие инвестиционного рынка.  

Ключевые слова: рынок облигаций, частный сектор, заимствование. 

DEVELOPMENT OF CORPORATE BONDS AT INTERNATIONAL FINANCIAL MARKETS 

ABSTRACT 

Companies use debt or equity from shareholders to finance their activities. Borrowing is possible by issuing 

bonds, as well as direct lending from banks. This article explains the reasons for the emission potential of countries 

in the international bond market, in particular, private sector bonds and the reasons for its development over the 

years. The international bond market allows businesses to access wider and more different sources of financing. 

The research also noted the positive and negative sides of a larger share of the public sector in the bond market of 

countries. As a result of the comparative analysis, it was determined that a relatively higher proportion of public 

sector in different countries narrowed the private sector bond market, and this has weakened the development of 

the investment market. 

Key words: bond market, private sector, borrowing. 

 

Giriş 

Müəssisələr aktivlərini maliyyələşdirmək üçün borc və ya səhmdarlardan yığdıqları ka-

pitaldan istifadə edirlər. Borclanma banklardan birbaşa borc almaq və ya istiqraz emissiya et-

məklə mümkündür. İstiqraz - emitentin istiqraz sahiblərinə borclu olduğunu və şərtlərindən 
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asılı olaraq, müəyyən edilmiş tarixdə faiz (kupon) və ya diskont və əsas məbləği ödənilən borc 

adlı sənədsiz investisiya qiymətli kağızdır. İnkişaf edən ölkələrin maliyyə bazarlarında istiq-

raz emissiyası son illərdə əhəmmiyyətli dərəcədə artmışdır.Bunun fundamental səbəbləri, əsa-

sən maliyyə bazarlarında struktur islahatlarından sonra bazarların daha səmərəli işləməsi ilə 

əlaqədardır. Bununla yanaşı aşağıdakı faktorlar da bu ölkələrdə istiqraz bazarına təkan ver-

mişdir: 

 İnkişaf edən ölkələrin kredit ödəmə qabiliyyətini bilavasitə artıran aşağı real faiz dərəcələri; 

 Maliyyə və ticarət azadlıqları,maliyyə konsolidasiyası da daxil olmaqla bir sıra siyasi də-

yişikliklər; 

 Yüksələn maliyyə inteqrasiyası,investisiya vəsaitlərinin beynəlxalq diversifikasiyası və in-

kişaf edən ölkələrin sənaye ölkələrinin kapital bazarına asan çıxışı kimi amillər də daxil 

olmaqla qlobal maliyyə bazarlarında struktur dəyişikliklər; 

 Nəqliyyat və kommunikasiyanın daha aşağı qiymətə olması; 

 dövlət müəssisələrinin özəlləşdirilməsi. 

Ölkələr və müəssisələrbeynəlxalq istiqraz bazarlarına portfel istiqraz axınını qəbul etmək-

lə yanaşı,həm də investisiyaların maliyyələşməsi məqsədi ilə yönəlirlər.Bu xarici investorlar 

üçün alternativ investisiya mexanizmini təmin edir.Birçox faktorları nəzərə alsaq,beynəlxalq 

istiqraz emissiyası tendensiyası inkişaf edən ölkələrin beynəlxalq bazara çıxışı haqqında mü-

əyyən informasiya ilə təmin etməkdə kömək edə bilər. [1, s. 51] 

Şərqi Asiya ölkələri inkişaf edən ölkələrin istiqraz bazarına sıçrayışını göstərən ən bariz 

nümunələrdəndir.Latın Amerikası,Asiya (Yaponiya istisna olmaqla) və Şərqi Avropa ölkələ-

rinin bazarları inkişaf edən bazarlardır. İnkişaf edən ölkələrin istiqraz bazarlarına investisiya 

etmək inkişaf etmiş ölkələrin borc sənədləri bazarına investisiya etməkdən daha risklidir. İn-

kişaf edən ölkələrin dövlət borclarını Standart&Poor’s, Fitch Ratings, Moody’svə s. kimi bey-

nəlxalq reytinq agentlikləri qiymətləndirir.İstisnaları saymasaq, inkişaf edən ölkələrin beynəl-

xalq bazarda buraxılmaq məqsədi ilə emissiya olunan qiymətli kağızları,ABŞ dolları ilə deno-

minasiya olunur.Bu ölkələr avro və qlobal istiqrazlardan əlavə olaraq Breydi istiqrazları (Brady 

bonds) emissiya edirlər.Breydi istiqrazları ölkələrin ödənilməmiş bank kreditlərinin,bir növ 

siğorta olunması üçün emissiya edilir.Belə əməliyyat ilk dəfə ABŞ və Meksika arasında bağ-

lanmış müqavilə əsasında olmuşdur və şərtlərə əsasən Meksikanın “uğurlu” iqtisadi islahatları 

keçirəcəyi halda ABŞ kreditin əsas və faiz hissələrini ödəyəcəkdi.Daha sonra bu istiqraz növü 

yayılmış və 1989-1997-ci illərdə 17 ölkə bu proqramda iştirak etməklə təxminən 170 mlrd. dol-

lar dəyərində Breydi istiqrazı buraxaraq “Breydi ölkələri” adını almışlar [2, s. 252]. Bazarda 

bu növ istiqrazlara investisiya etmək investor uçün maliyyə baxımından risk daşımaqdan əlavə, 

istiqraz bazarının aid olduğu ölkənin bilavasitə ictimai və siyasi həyatı risklə qarşı-qarşıya qalır.  

Ümumiyyətlə inkişaf edən ölkələrin bazarlarına yatırım edən investorlar öz vəsaitlərini 

çox böyük risklə qarşı-qarşıya qoyurlar.Bu bazarların böyük hissəsini Breydi istiqrazları alsa 

da,avro istiqrazlarla da əməliyyatlar aparılır.Bu əməliyyatları əsasən iki əsas klirinq sistemləri 

– Euroclear və Cedel həyata keçirir.[2, s. 306] 

Özəl sektor istiqraz bazarının birçox ölkələrdəki inkişafına baxıldıqda ilk olaraq dövlət 

sektorunun çəkisinin özəl sektor lehinə azaldığı situasiyada bu bazarın inkişafı açıq görünür. 

Bundan əlavə texnoloji infrastukur və makro iqtisadi sabitlik də bazarın sürətli inkişafına sə-

bəb olmuşdur. 
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Aparılmış tədqiqatlar inkişaf edən ölkələrin qiymətli kağızlar bazarının milli gəlirə görə 

artma və azalma göstərdiyini müəyyən etmişdir. Bu baxımdan 2005 və 2005-cı illərdə Cənubi 

Koreya ən yüksək əmsala sahibdir.Bu da Cənubi Koreyada inkişaf etmiş özəl istiqraz bazarı-

nın olduğunu göstərir. [3,s.56] 

Qiymətli kağız dövriyyəsinin milli gəlirə nisbəti ən çox Macarıstan və Taylandda artış gös-

tərmişdir.Macarıstanda ÜDM 4% azalma göstərərkən,qiymətli kağız dövriyyəsi 8% artmışdır. 

Çexiya və Meksikada bu nisbət kiçik irəliləmələr göstərərkən,Polşada azalma göstərmiş və is-

tiqraz bazarı demək olar ki,yox vəziyyətindədir.Meksikada istiqraz bazarı 2006-cı il məlumat-

larına görə ümümi bazarın 17%-ni təşkil edirdi.Argentinada isə bu 41%-dən 35%-ə enmişdir. 

Bu geriləməyə qiymətli kağız dövriyyəsinin 6% artarkən ÜDM-in 21% artması təsir etmişdir. 

[3, s. 7-8] 

İstiqraz bazarlarının ölkələr və regionlar üzrə analizi 

İnkişaf edən ölkələrin istiqraz bazarını regional analizini etmədən öncə müqayisə üçün 

təsəvvür yaratmaq məqsədilə inkişaf baxımından daha irəlidə olan Amerika və Avropa ba-

zarları qısa təhlil edilmişdir. 

Amerika Birləşmiş Ştatları.1990-cı illərin ortalarından etibarən özəl sektorun maliyyələş-

məsində istiqraz bazarının önəmi getdikcə artmışdır.Dərin və likvid istiqraz bazarı,şirkətlərin 

və investorların risklərini öncədən ayırmaları baxımından həyati önəmi vardır. Demək olar ki 

ən inkişaf etmiş istiqraz bazarı ABŞ-dadır.ABŞ-da ticarət edilən istiqraz növləri araşdırıldıq-

da,ümumi olaraq uzunmüddətli istiqrazların emissiya edildiyi görülür.Bu cür istiqrazlar, da-

ha çox həyat sığortası şirkətləri və sosial müdafiə fondları tərəfindən uzun müddətə buraxıl-

maqdadır.[4,s.247-249] Ümumiyyətlə şirkət fondları,ticari şirkətlər tərəfindən uzunmüddətli 

yatırımların maliyyələşməsində istifadə olunmaqla zəmanətli və zəmanətsiz olaraq emissiya 

edilir. 

ABŞ-da ticarət olunan bələdiyyə istiqrazları,yol,körpü,hava limanı kimi təsisatların maliy-

yələşdirilməsi məqsədi ilə dövlət və yerli qurumlar tərəfindən emissiya edilməkdədir. Ümu-

milikdə bu istiqrazlar 2 yerə ayrılır: ölkənin və ya bələdiyyənin vergi gəlirlərindən ödənən və 

ya sadəcə maliyyələşən lahiyənin gəlirlərindən ödənən istiqrazlar.Bu halda əgər gəlirlər ye-

tərli olmazsa investor ıəlavə olaraq bir gəlir tələb edə bilmir.[5,s.53] 

ABŞ-da özəl sektor istiqrazları ümumilikdə 1000 $ və 10000 $-lıq nominal dəyəri olan 

uzun və qısamüddətli olaraq iki yerə bölünür. Dövlət istiqrazlarında da olduğu kimi,özəl sek-

tor istiqrazlarından gəlir, faiz ödəmələri və istiqrazların bazarda satıldığı zaman gətirdiyi 

mənfəət və ya zərərdən ibarətdir.İstiqrazlar müddət bitənə qədər şirkətə geri satılıb nəğdləş-

dirilə bilinmədiyi üçün,ikincil bazarda tədavül olunur.İnvestor,istiqrazı üzərində yazılan no-

minal dəyərdən daha aşağı qiymətə almışsa,mənfəət etmiş olar.Məsələn,aşağı faizli bir istiq-

razın satıcısı,1000$-lıq istiqrazı 900$-a satmaqdadır.Alıcı baxımından bu,faiz ödəmələrindən 

əlavə 100$ mənfəət deməkdir.Alıcı 900$-a bir istiqrazı faizlərin yuxarı olduğu bir dövrdə 950$-

a sata bilər.Faizlərin yüksək olduğu dövrdə istiqrazı endirimlə satmaq ehtiyacı yaranmaz, 

nominal dəyərdən aşağı olsa da aldığl qiymətdən baha sata bilər. 

2004-cü ildən etibarən,ABŞ-da istiqraz bazarının ÜDM-də payı 22% olaraq gerçəkləşmiş-

dir. Bu Avropada 10.9%,Yaponiyada isə 16.9% təşkil etmişdir. [4] 

Avropa. Avrodan sonra,inkişafda olan maliyyə bazarında lider olmaq məqsədi Avropa-

da borclanma ağırlığı dövlət sektorundan özəl sektora keçmiş və avro bazarının inkişafında 
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katalizator rolunu oynamışdır.Tək bir pul vahidindən emissiya edilən istiqraz valyuta riskini 

yox etmişdir. [2,s.31]. İstiqrazların müddəti uzanmış və ixrac 1 mlrd. Avronun üzərinə çıxmış-

dır.[2,s.39] Burda dövlətin daxili borclanma ehtiyacının azalması da rol oynamışdır.İqitsadi 

durqunluğun olduğu dövrdə istirqaz ixracı azalsa da Avropada özəl sektor istiqraz bazarı 

inkişaf etmişdir. 

Cənub-şərqi Asiya.Bir çox Cənub-Şərqi Asiya ölkələrinin maliyyə bazarlarının liberali-

zasiya edilməsinən sonra istiqraz bazarında 80-ci illərə nisbətən 90-cı illərdə inkişaf qeydə alın-

mışdır. Cənubi Koreya və Sinqapur bu inkişafın ilk sıralarında olsa da digər ölkələr onları bu 

inkişafda izləmişlər.İstiqraz bazarındakı böyümədə özəl sektor istiqrazlarının payı az olmuş-

dur. [8,s.343]. Hong-Kong və Tayland istisna olmaqla 1 ildən artıq müddətli istiqrazların ikin-

cil bazarı inkişaf etməmişdir.Özəl sektor istiqrazlarının orta və uzun müddətdə qiymətləndi-

rilə bilməsi üçün güvənilən faiz dərəcələrinə ehtiyac vardır. [8,s.59]. Hong Kong və Sinqapur 

Cənub-şərqi Asiya ölkələri arasında ən inkişaf etmiş maliyyə bazarlarına sahib iki ölkədir. 

Hong Kong bazarının göstərdiyi inkişaf və bazarlarını yetkinləşdirmə təcrübəsi ilə digər ölkə-

lər nümunə ola biləcək model olmuşdur.[7,s.346]İstiqraz bazarının quruluşundan etibarən 

qısamüddətli istiqrazlar emissiya etmiş və zamanla uzunmüddətli istiqrazlara da keçmişdir. 

İstiqraz əməliyyatlarında olan vergiləri azaltmış və 1990-cı ildə müasir elektron klirinq siste-

mi qurmuşdur.Beləliklə də ikincil bazarın inkişafına nail olunmuşdur.[8,s 62] 

Brazilya.Daha əvvəlki dövrə dayanan maliyyə bazarı mədəniyyəti sayəsində,qiymətli ka-

ğızların növlərinə görə zəngindir.Burada şirkətlərin maliyyələşdirilməsi baxımından səhmə 

çevrilə bilən istiqrazlar,özəl sektor istiqrazları və imtiyazlı səhmlər yayılmışdır.Özəl sektor 

qiymətli kağızların ixracı 1995-ci ildən sonra illik 10 mlrd. dollara qədər artmışdır.[8,s.8] Brazil-

yada sabit gəlirli qiymətli kağızların tədavülü BOVESPA FİX adlı bir elektron platforma üzə-

rindən aparılır.Birincil bazarda olan istiqraz emissiyasında olan inkişaf aşağıdakı cədvəldə 

daha aydın şəkildə göstərilmişdir. [10] 

Cədvəl 1: Braziliya birinci bazar istiqraz emissiyası 

İl Dəyər (mln) Say (mln) 

2003 5283 17 

2004 9614 38 

2005 41538 40 

2006 69463 47 

Meksika.Burada ilk özəl sektor istiqrazı 1977-ci ildə emissiya edilmişdir.Bununla bağlı 

qanunvericilik isə 1975-ci ildə artıq hazırlanmışdı.Buna baxmayaraq qiymətli kağızlar 

bazarında dövlət sektorunun xüsusi çəkisi yüksək idi.2001-ci ildən etibarən edilmiş islahatlar 

nəticəsində özəl sektorda qiymətli kağızların tədavülü nisbətən asan olmağa başlamışdır. 

[8,s.18]. Daha sonra sürətlə böyüyən maliyyə bazarı 1994-cü ildəki devalvasiyadan sonra 

əvvəlki performansına geri qayıda bilməmişdir.Makroiqtisadi sabitlik istiqamətində atılmış 

addımlar və korporativ investorların yatırımlarındakı artımın da qatqısı ilə özəl sektor 

istiqrazlarının müddəti 1999-2001-ci illərdə 3 ildən 5 ilə yüksəlmişdir.Bununla bərabər 

qiymətli kağızlar bazarında hələ də dövlət sektorunun payı daha böyük olmaqdadır.[8,s.22] 

İsrail.Təl-Əviv birjası (TASE) 1953-cü ildə,klirinq mərkəzi isə 1962-ci ildə qurulmuşdur. 

1968-ci ildə maliyyə bazarı haqqında qanun qüvvəyə minmişdir.Qiymətli kağızlar bazarında 

dövlət sektorunun xüsusi çəkisi yüksəkdir. [11,s.65] Təl-Əviv birjasının illik hesabatına görə 

2006-cı ildə istiqraz qiymətlərində 14% artım qeydə alınmışdır.Xarici valyutada olan özəl sek-
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tor istiqrazları 6% artdığı halda,milli valyutada olan istiqrazlar 8% artmışdır.Bu artımda ABŞ 

dollarının İsrail şekelinə qarşı dəyər itirməsinin təsiri olmuşdur.[11,s.17]Özəl sektor tərəfindən 

edilmiş ixrac 2005-ci ildə 10.1 mlrd dollar olduğu halda,2006-cı ildə 10.8 mlrd dollar olmuşdur. 

Bazarın dinamikası belə olmuşdur: 

Cədvəl 2: İsrail istiqraz və səhmbazarının kapitalizasiyası 

 milyard $ 

İl 2004 2005 2006 

Səhmlər 92,1 122,6 161,4 

Dövlət istiqrazları 58,7 56,8 62,8 

Özəl sektor istiqrazları 10,8 22,9 10,8 

Yaponiya. Dünyanın ikinci ən böyük iqtisadiyyatına sahib olan Yaponiyada maliyyə ba-

zarı olduqca inkişaf etmişdir.Ölkədə altı fond birjası vardır.Yaponiyanın ən böyük birjası olan 

Tokio birjası dünyada üçüncü yerdədir.Digər,Osaka birjası isə dünyada beşinci ən böyük bir-

jadır.[12,s.82]Yaponiyada dövlət və digər dövlət qurumlarının emissiya etdiyi istiqrazlar, səhm-

lərə konvertasiya olunan istiqrazlar,özəl şirkət istiqrazları,imtiyazlı səhmlər və xarici istiqraz-

lar ixrac olunur.İstiqrazlardan səhmlərə konvertasiya olunan istiqrazlar mütəşəkkil bazarlar-

da, digərləri isə birjadan kənar tədavül olunmaqdadır.İstiqraz bazarında dövlət istiqrazlarının 

payı daha çoxdur.Belə ki,2005-ci ildən etibarən istiqraz bazarının 92% dövlət istiqrazlarına 

aiddir. [12,s.56] 

Cədvəl 3: Yaponiya qiymətli kağız bazarı 

 milyon Yen 

İl Dövlət istiqrazları Şirkət istiqrazları 

2001 97,385 17,253 

2002 204,877 23,12 

2003 261,526 45,849 

2004 286,468 105,85 

2005 404,369 153,022 

Nəticə 

Məqalədəbeynəlxalq istiqraz bazarının,daha dəqiq desək,özəl sektor istiqrazlarının ölkə-

lər üzrə emissiya potensialı və illər üzrə inkişafının səbəbləri izah edilmişdir. Beynəlxalq istiq-

raz bazarı müəssisələrə daha geniş və müxtəlif xərclərlə maliyyə mənbələrinə çıxış imkanı 

verir. Tədqiqatda həmçinin, ölkələr üzrə qiymətli kağızlar bazarında dövlət sektorunun pa-

yının çox olmasının müsbət və mənfi tərəfləri izah edilmişdir. Qeyd edilən ölkələrin müqayi-

səli təhlili dövlət sektorunun xüsusiçəkisinin nisbətən daha artıq olması və bunun özəl sektor 

istiqraz bazarını daha dar çərçivəyə salması investisiya bazarının inkişafını zəiflətdiyini göstə-

rir. Burdan bu nəticəyə gəlmək olar ki,vergi qanunvericiliyinin investor lehinə inkişaf etməsi, 

informasiya azadlığı,texnoloji dəstək və dövlətin daxili borclanmasının az olduğu sabit böyü-

mə olan bir iqtisadiyyatda özəl sektor istiqraz bazarının inkişafı sürətlənəcək. Əks halda özəl 

sektor istiqraz bazarı yerini dövlət istiqrazlarına verəcəkdir. Vergi qanunvericiliyinin investor 

lehinə inkişaf etməsi, investorların kupon gəlirlərinin vergidən azad edilməsi investorların 

yatırım vasitəsi kimi istiqrazlara yönəlməsini stimullaşdıracaqdır. Şirkət hesabatlarının əlça-

tanlığı və şəffaflığı investorların bazara olan etimadını daha da güclənirəcək və istiqrazlara 

investisiyaları artıracaqdır. Dövlətin suveren reytinqinin yüksək olması da özəl sektor istiqraz 

bazarına müsbət təsir edir. Belə ki, beynəlxalq investorlar belə ölkələrə yatırım etməkdə ma-
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raqlı olurlar, bu istiqraz bazarını canlandırmaqla yanaşı ölkədəki özəl şirkətlərin də ucuz ma-

liyyə vəsaitlərinə çıxışını asanlaşdırır. 
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XÜLASƏ 

Sərmayəni cəlb etmək üçün ilkin amillərdən biri ölkədə iqtisadi azadlıq mühiti ilə bağlıdır. Hökumətin iqtisadi 

azadlıq prinsipləri və bazara müdaxilə etməməsi bu baxımdan vacibdir. Ancaq hökumət maliyyə və pul siyasəti 

və qanunu mühafizə kimi prosessual və tənzimləyici vasitələr üzərində nəzarəti təmin etməklə bazarda münasibət-

ləri idarə edə bilər. Hökumət bazar iştirakçıları arasında rəqabətin təşviq edilməsi üçün tədbirlər görər və bazarda 

müşahidəçi statusunu saxlayırsa, bu, iqtisadiyyatı daha da gücləndirər. Eyni zamanda, dövlətin həcmi çox olduqda 

sermayə hərəkətliliyi artmayacaq. 2018-ci ildə Dünya Bankı tərəfindən Doing Business Hesabatına əsasən, 190 ölkə 

içərisində 2017-ci (65-ci yer) və 2016-cı (63-cü yer) illərlə müqayisədə Azərbaycan 70.19 bal ilə 57-ci yerdə olmuşdur. 

"Heritage Foundation" hesabatına görə, İqtisadi Azadlıq indeksinin 10 faktorunda Azərbaycan orta hesabla 1996-

cı ildəki 30% -dən 2010-cu ildə dünya ortalamasına yüksəldi və 2017-ci ildən “orta sərbəst” iqtisadiyyata keçdi. 

Eyni zamanda, tədqiq olunan dövrdə Azərbaycana, iqtisadi inteqrasiya və azadlığı təmsili kimi BXİ-ın həcmi 

sürətlə artmışdır. 

Açar sözlər: iqtisadi azadlıq, doing business raportu, Azərbaycan iqtisadiyyatı. 

ROLE AND STATUS OF ECONOMIC FREEDOMS IN INVESTMENT POLICY 

ABSTRACT 

One of the prior factors to attract investments is directly linked to the climate of economic freedom at the country. 

Attaining economic freedom and non-intervention of government is vital in this regard. However government may 

act regarding to market players through control over process or regulatory tools, like fiscal and monetary policies, 

and law enforcements. When government take steps to encourage competition among market participants while 

maintaining observer status at the market, it strengths the economy. Similarly, capital flows will not rise when go-

vernment size is too much. In 2018, Azerbaijan ranks 57 with 70.19 score, compared to 65 and 63 in 2017 and 2016 

respectively out of 190 countries listed according to Doing Business Reports by World Bank. Azerbaijan average 

score in 10 factors of Economic Freedom Index increased from 30% since 1996 to world average in 2010 and passed 

to moderately free economy in 2017 according to The Heritage Foundation report of 2017. At the same time, FDI 

as representing economic integration and economic freedom is increased in Azerbaijan by period studied 

Key words: economic freedom, doing business report, Azerbaijan economy. 

МЕСТО И РОЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВОБОДЫ В ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ 

Один из приоритетных факторов привлечения инвестиций напрямую связан с климатом экономичес-

кой свободы в стране. В этом отношении жизненно важно добиться экономической свободы и невмешательс-

тва правительства. Однако правительство может действовать в отношении участников рынка посредством 

контроля над процессами или регулятивными инструментами, такими как фискальная и денежно-кредит-

ная политика и правоохранительные органы. Когда правительство предпринимает шаги для поощрения 

конкуренции среди участников рынка при сохранении статуса наблюдателя на рынке, это укрепляет эконо-

мику. Точно так же потоки капитала не будут увеличиваться, когда размер правительства слишком велик. 

В 2018 году Азербайджан занял 57 место с 70,19 баллами по сравнению с 65 и 63 в 2017 и 2016 годах соответст-

венно из 190 стран, перечисленных в соответствии с отчетами “Doing Business” Мирового Банка. Средний 
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показатель Азербайджана по 10 факторам индекса экономической свободы увеличился с 30% с 1996 года до 

среднемирового уровня в 2010 году и перешел к умеренно свободной экономике в 2017 году, согласно отчету 

Фонда наследия 2008 года. В то же время, прямые иностранные инвестиции представляют экономическую 

интеграцию и экономику. свобода увеличивается в Азербайджане по изучаемому периоду. 

Ключевые слова: экономическая свобода, отчет о “Doing Business”, экономика Азербайджана. 

 

Giriş 

İnvestisiyanın cəlbi üçün ilk növbədə nəzərə alınan amillərdən biri həmin ölkədə mövcud 

olan iqtisadi azadlığın coğrafiyası ilə birbaşa bağlıdır. Sərmayənin sərbəst hərəkəti üçün iqtisa-

di “orqanizmdə” qanın sərbəst dövretmə imkanı yaratmalıdır ki, “qanın” yenilənməsi və tə-

mizlənməsi baş versin. Bu mənada hər bir ölkədə iqtisadi azadlıqların təmin olunması və döv-

lətin bazara müdaxilə etməməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Dövlətin müxtəlif tənzimləmə 

alətləri (fiskal siyasət, monetar aspekt üzrə, qanunvericilik aktları və s.) vasitəsilə bazar oyun-

çularına yönəlik hər hansı bir addımı qəbul edilə bilər. Eyni zamanda müxtəlif iqtisadi kom-

binasiyalar şəklində prosesə nəzarət və intervensiya edə bilər. Amma dövlətin mütəmadi ola-

raq müdaxiləsi olarsa, xarici sərmayə ölkədən çıxabilər. Harvard Universitetinin iqtisadçı 

professoru Dani Rodrik empirik araşdırmalar nəticəsində xarici risk nəzarət altına alınmadan 

xaricə açılma nisbəti artarsa, dövlətin iqtisadiyyatdakı çəkisinin də artmasını müşahidə etmiş-

dir [14]. Ona görə, dövlətlər iqtisadiyyatda təsir gücünü artırmaqdansa, bazarda müşahidəçi 

statuslarını qoruyaraq bazar iştirakçıları arasında rəqabəti təşviq edən addımları atsalar, bu 

həmin ölkənin iqtisadiyyatının daha çox güclənməsini təmin edə bilər, nəinki əks addımların 

atılması. Bir dövlətin iqtisadiyyatda payı artıq olduqca o iqtisadiyyatda investisiyanın axının-

dan böyük gözləntisi ola bilməz. Onun iqtisadiyyatda payı az olarsa, tərəfsiz orbitr iddiaçısı 

kimi qalmağa daha çox üstünlük verəcək. Əgər onun iqtisadiyyatda xüsusi çəkisi yüksək ola-

caqsa, o zaman iqtisadiyyatın işlərini qarışmaq şansları da yüksək olacaq. Azərbaycanda özəl-

ləşdirməyə başlayan zaman özəl sektorun ÜDM-də payı faktiki olaraq 10%-dən az olmasına 

baxmayaraq, hazırda onun xüsusi çəkisi 85%-ə çatmışdır [3]. Müqayisə üçün bildirək ki, 10 il 

bundan qabaq, yəni 2007-cı ildə bu rəqəm 81 faiz təşkil edirdi. İldən-ilə iqtisadiyyatda 

dövlətin payının azalması iqtisadiyyatda onun oyunçu olaraq gözə daha az dəyməsinə 

gətirib çıxarmalıdır. Bu zaman iqtisadi azadlıqlar üçün daha böyük imkan açılmış olar. 

Amma iqtisadiyyatda iştirak imkanları ilə yanaşı eyni zamanda iqtisadi azadlıqların önünün 

açılması üçün bir neçə istiqamətdə təsirli tədbirlərin görülməsinə də marağı artırmalıyıq. 

 Bunun üçün “Heritage” Fondunun metadologiyasında bir neçə indikatorlarla yaxından 

tanış olmalıyıq ki, həmin istiqamətlər üzrə mövqelərimizdə hansı çatışmazlıqlar var və onla-

rın yaxşılaşdırmasını necə təmin edə bilərik. Bildiyimiz kimi, aparılan bu tədqiqatın məqsədi 

balanslaşdırılmış siyasət ilə iqtisadi vəziyyəti öyrənməkdir. Bu indeks iqtisadi inkişafı göstər-

mir və hər bir indikator eyni çəkiyə malikdir. Əsasən bir neçə indikatorlar üzrə aparılan təd-

qiqatda bu istiqamətlər əsas sayılır: hüququn aliliyi (mülkiyyət hüququ, korrupsiyadan azad 

olma), məhdud hökumət (fiskal azadlıq, büdcə xərcləri), tənzimlənmənin səmərəliliyi (azad 

sahibkarlıq, əmək azadlıqları, monetar azadlıqlar), açıq bazar (ticarət, investisiya, maliyyə azad-

lıqları), mülkiyyət hüquqları, korrupsiyanın səviyyəsi, azad ticarət və s. Bizim hazırda çətinlik 

çəkdiyimiz sahələr kimi azad iqtisadiyyat üçün dərin və sistemli institusionalreformalar, mül-

kiyyət hüquqları, kölgə iqtisadiyyatının miqyası və korrupsiyadan azad olma kimi pozisiyalar 

üzrə mövqeləri yaxşılaşdırmağa daha çox çalışmalıyıq. Çünki, iqtisadi azadlıqlar reytinqində 

mövqeyimiz nə qədər yaxşılaşsa, bundan təkcə dövlət udmur, eyni zamanda vətəndaşlarımız 

da qazanır.  
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İqtisadi Azadlıq İndeksinin investorlar üçün əhəmiyyəti 

Vaşinqtonun Heriteyc Təşkilatı hər il bütün dünya ölkələrini “çox azad”dan “az azad”a 

doğru sıralamaqla İqtisadi Azadlıq İndeksi nəşr edir. İllər ərzində aparılan müqayisələr nəti-

cəsində müəyyən edilmişdir ki, bazar hökumət müdaxiləsindən nə qədər azad olarsa, orta sə-

viyyəli insanın iqtisadi imkanları bir o qədər geniş olar. Biznes uğuru müəyyən bir məhsul 

ilə bazara daxil olub insanlarla rəqabətdə öz məhsulunuzu sata bilmək bacarığınızdan asılıdır. 

Azad bazar, adi insana, heç bir kapitala malik olmadan, yalnız ideya və işləmək həvəsi ilə baş-

layıb, böyük iş qurmaq imkanı verir. Sizin borcunuz bu sistemi anlamaq və lazım gəldikdə 

qorumaqdır. [7]. Amma şirkətlər bir ölkəyə investisiya qoymağa qərar verən zaman bir neçə 

mənbəyə istinad edirlər. Onların uzun müddətli qərar qəbuletmə prosesi zamanı investisiya 

kəşfiyyatı edirlər. Həmin kəşfiyyatın istinad olunası digər mənbəsi də Dünya Bankının “Doing 

Business” Hesabatı olur. Bu hesabatda biznesin səmərəliliyi üzrə bir neçə ardıcıl prosedurlar 

biri-biri ilə qarşılıqlı əlaqədədir. Biznesin yaradılması, idarə olunması və bağlanmasına sərf 

olunan resurlar göstərilir. Təbii ki, məqsəd daha səmərəli sistemin qurulmasıdır. “Doing Bu-

siness” hesabatında isə əsasən aşağıdakı meyarlardan istifadə olunur: biznesi başlatmaq – 

prosedurlar, biznesi başlatmaq - vaxt (gün sayı, adambaşına düşən gəlir, minimal kapital), li-

senziyanın əldə olunması - prosedurlar (vaxt, xərc) və s. Hər iki hesabatda azad sahibkarlıqla 

bağlı aksent xüsusi qırmızı xətlə keçir. Yəni, azad sahibkarlıqla bağlı qiymətləndirmədə tən-

zimlənmə qaydaları və prosedurlar ilə əlaqəli olduğuna görə investorların diqqətlərini bu mə-

qamlar xüsusilə çəkir. İnvestisiya azadlığı olan yerdə dövlətlər daha çox şey qazanır, nəinki 

bazara müdaxilə etdiyi zaman. Çünki, dövlət müdaxilələri ümumi monetar siyasəti və xarici 

investisiyanı zəiflədir.  

Bildiyimiz kimi kapital, xüsusilə xarici kapital, axınlarının sərbəstliyini qiymətləndirən 

göstəricidir. Azad iqtisadi ölkələrdə investisiya va ya kapitalın axınına heç bir baryer yoxdur. 

Bu həm sektorlar arasında daxili bazarda, həm də xarici bazara çıxışda problem yaratmır. Bir 

çox ölkədə bu tip baryerlər mövcuddur. Xüsusilə xarici valyutanın bazara gətirilməsi, trans-

ferlər üzrə baryerlər, bəzi sahələrin xarici investisiyaya bağlı olması, süründürməçilik, zəif 

infrastruktur, siyasi vəziyyətin çətin olması və s. buna təsir edə bilir. Başqa məşhur qiymətlən-

dirmə (illik deyil) Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının “Results of Business Environ-

ment and Enterprise Performance Survey, (BEEPS)” hesabatıdır [4]. Yuxarıda qeyd edilən bü-

tün qiymətləndirmə göstəriciləri arasında oxşarlıqlar az deyil. İlk növbədə biz bunu nəzərə 

alınan amillər və göstəricilər siyahılarından görə bilərik.  

İqtisadi azadlıqların qazandırdığı üstünlüklər 

Bu yanaşmaları ümumiləşdirərək deyə bilərik ki, iqtisadi azadlığın təmin edildiyi ölkədə 

fəaliyyət göstərmək o deməkdir ki: (ı) siz çox asan və qısa müddətdə özəl şirkət və ya digər 

sahibkarlıq subyekti yarada bilərsiniz, (ıı)sizin xariclə ticarətinizdə tətbiq edilən tariflər ağır 

deyil, (ııı)sizin gəlirlərinizdən ödənilən vergilər böyük deyil, (ıv) sizin biznesiniz dövlət və 

özəl mülkiyyətdə olan müəssisələrin haqsız rəqabəti ilə qarşılaşmır; (v)sizin işlərinizə dövlət 

əsasssız müdaxilə etmir,(vı) sizin biznesiniz yüksək inflyasiya və qiymətlərin dövlət tərəfin-

dən tənzimlənməsi şəraitində baş vermir, (vıı) siz işçilərinizin işə qəbulunda və işdən azad 

edilməsində dövlətin ağır tənzimləyici qaydalarından əziyyət çəkmirsiniz, (vııı) sizin bizne-

sinizlə əlaqəli sərmayə yatırımları və axınları sərbəstdir, (ıx) sizin bank sirriniz qorunur, (x) 

sizin mülkiyyət hüquqlarınız dövlət tərəfindən tam qorunur (xı) və siz hakimiyyət qollarının 

korrupsiya təzyiqlərinə məruz qalmırsınız.  
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Yuxarıda qeyd edilən iqtisadi azadlıq və biznes mühitinin qiymətləndirmələrini bəzi qeyri-

demokratik ölkələr bəyənməyə bilərlər, lakin nəzərə almalıyıq ki, bu qiymətləndirmələrə dün-

yada hörmətlə yanaşma mövcuddur (aparıcı dövlətlər, beynəlxalq maliyyə qurumları, bey-

nəlxalq təşkilatlar, investorlar). Hər metodolojinin arxasında isə dünya səviyyəli alimlər durur. 

Çünki, alimlərin elmi əsaslarla gəldikləri qənaətlər investorların ölkələr üzrə qiymətləndirmə-

ləri üçün olduqca ciddi mənbə rolun oynayır. İnvestorların sabit yer axtarması və zəif səviy-

yəli müdaxilə etmədiyi bazarlar axtarırlar. “Kapital hay-küydən və döyüşdən qaçır, çünki öz 

təbiəti etibarı ilə qorxaqdır... Lakin kifayət qədər mənfəət olduqda isə kapital cəsarətlənir. 10% 

mənfəət olsa kapital hər şəkildə işlədilməsinə razı olur; mənfəət 20% olduqda kapital cuşə gə-

lir (qızışır); 50 % olduqda isə hətda başını da verməyə razıdır; mənfəət 100 % olduqda kapital 

bütün bəşər qanunlarını tapdalayır; mənfəət 300 faiz olduqda, o hətta (dar ağacından da ası-

lacağını göz önündə tutmalı olsa da, heç bir cinayətdən geri durmaz)” [13]. Nə qədər obrazlı 

ifadələrlə bəzənməsinə baxmayaraq, amma investisiyanın bazar payı və mənfəət norması yük-

sək olarsa, o zaman investor bütün gücü ilə həmin bazara yürüyəcək. İqtisadi açılımların ol-

ması isə investorun sürət həddini daha da artıracaq. Ölkələrdə inkişaf səviyyələri müxtəlifdir. 

Lakin bu inkişafın hansı amillər hesabına təmin edilməsi olduqca fərqli nəticələr çıxarmağa 

imkan verir.  

Demokratik idarəetmə və iqtisadi azadlıqlar arasındakı əlaqə 

Demokraotik idarəçiliklə davamlı iqtisadi inkişaf arasında bir bağlılığın olması çoxsaylı 

tədqiqatlarda yer alır. Demokratiyanın qlobal xəritəsinə baxanda isə daha fərqli mənzərənin 

şahidi oluruq. Bir neçə il bundan öncə aparılan bir tədqiqatda Demokratiya İndeksinə görə 

ölkələr qruplaşdırılmışdı. The Economist Intelligence Unit-in (Britaniya jurnalının Economist 

analitik bölməsi) tədqiqat şirkəti "dünyanın ölkələrinin demokratiyasının İndeksi 2011-ci ili" 

(Democracy Index 2011) üçün hesabatı olduqca maraqlı nəticələri ortaya çıxardı. Bu araşdır-

ma dünyanın 167 ölkəsi üzrə aparılıb. Bu araşdırmada hakimiyyətin demokratiya ilə şərtlənən 

4 formada ifadə ediblər. Tam (dolu) demokratiya, kifayət etməyən demokratiya, hibrid rejim 

və nüfuzlu rejim. Dolu demokratiya kriteriyasına dünyada cəmi 25 ölkə düşür. Bu isə dünya 

əhalsinin cəmi 12%-nin tam demokratik idarəetmə sistemində yaşadığını ortaya çıxarır. Bun-

lar, başda Norveç olmaqla əsasən Avropa İttifaqına daxil olan ölkələrdirlər. “Kifayət etməyən 

demokratiya” bölməsində isə ölkələrin 30%-dən azı olan 53 ölkə var. Demokratiya və avtoritar 

elementlərin birləşdiyi və şərti olaraq "Hibrid rejimlər" blokda isə 37 ölkə daxildir. "Nüfuzlu 

rejimlər" adlanan, əslində isə sərt idarəçilik, xalqlara sırınmış “xarizmatik” liderlərin və polis 

rejiminin möhkəm olduğu adlanan ölkələrin sayı isə 52-dir. Belə ölkələrdə yaşayan insanların 

sayı dünya əhalisinin 2,5 milyardını təşkil edir. “Nüfuzlu rejimlər” qrupuna daxil olan Çin bu 

əhali payında xüsusi çəkiyə malikdir. Yəni, bütün bu bölgü onu bir daha göstərir ki, dünya 

ölkələri əsrin əvvəllərindən daha sürətli start götürən demokratiyaya doğru irəliləməkdədir. 

Bu marafon yarışından xalqları saxlayan və ya ləngidən isə “mental düşmən” anlayışı yox, 

idarəçilik sistemləri, iqtisadi və siyasi azadlıqların olmaması ilə bağlıdır. İqtisadi azadlıqlar 

da daxil olmaqla bütün növ azadlıqlar təmin olunanda ölkə cəlbedici məkana çevrilir. İnves-

torların daha çox can atdıqları həmin iqtisadiyyat isə davamlı iqtisadi artıma və rifaha sürətlə 

qovuşur.  

Çoxsaylı təcrübələr göstərir ki, ölkələrdə iqtisadi azadlıqların daha az verildiyi ölkələr 

təbii resurslarla zəngin ölkələrdir. Resurs üstünlüyünə görə böyük iqtisadi artıma nail olan 

hökumətlərə elə gəlir ki, bu davamlı olaraq ÜDM-in genişlənməsi ilə uzun müddətli “resurs 

iynəsi” üzərində otura biləcəklər. Lakin, həmin hökumətlər adətən sosial gərginliyin spontan 



İnvestisiya cəlbediciliyində iqtisadi azadlıqların yeri və rolu 

153 

artmasını heç cürə proqnozlaşdıra bilmirlər. Həmin ölkələrdəki hakimiyyət budaqları arasın-

da asılılığın və yaxşı idarəetmənin olmaması, təbii resursların satışından cəmiyyətin xəbərsiz 

olması üçün qapalı sistem yaratmasında daha çox maraqlı olurlar. Yaradılan sistem daha çox 

cəmiyyətin məlumatsızlaşmasına proyeksiyalandığından qapalı sistem yaratmağa çalışırlar. 

Çünki açıq sistemlər daha çox bölüşmə və ya paylaşma siyasəti və mədəniyyəti tələb edir. 

“Kapitalın intibahı” təşkilatının ekspertləri 150 ölkənin son 60 illik tarixində apardıqları araş-

dırmanın nəticələrinə görə, istənilən bir dövlətdə zəngin subyektlərin (biznes oyunçularının, 

ev təsərrüfatların) avtoritar sistemə adaptasiya edərək yaşamasını qeyri-mümkün hesab edirlər.  

Fundamental tədqiqatlar isə göstərir ki, adambaşına düşən ÜDM səviyyəsi demokratik 

sistem arasında bir qarşılıqlı əlaqə var. Tədqiqat nəticələrinə görə, o ölkələrdəki, adambaşına 

düşən ÜDM-in səviyyəsi 3000 ABŞ dolları həddindədir, orada demokratiyanın elementlərin-

dən olsa-olsa danışmağa dəyər. Əgər adambaşına düşən 6000 dollardan söhbət gedirsə, həmin 

ölkədə demokratiyanı əzmək elədə asan deyil. Sanki, bu hədd demokratiyaya keçid həddin-

dədir. Əgər adambaşına düşən ÜDM-in səviyyəsi 10 min dollar və ya onun üzərindədirsə, 

həmin ölkədə demokratiyanın geridönməzliyindən danışmaq lazımdır. Həmin o geridənməz 

və “ölməz” demokratik ölkələr kateqoriyasına daxil olan arasında Meksika, Braziliya, Türkiyə 

və Cənubi Koreya da var. Təbii ki, Avropa İttifaqına daxil olan ölkələrdə bu rəqəm olduqca 

böyükdür. Tədqiqatın müəlliflərindən olan Çarlz Robertson hesab edir ki, əhalinin gəlirləri 

aşağı düşəndə, əhalinin sosial-iqtisadi vəziyyəti gözlənilmədən aşağı düşürsə, demokratiya-

ya ciddi təhlükə yaranır: “Gəlin baxaq, nə vaxt ki, biz toxuq, mənzil problemlimizi həll edirik 

və maşın almaq haqqında düşünürük, o zaman siyasi hüquqlarımızı tələb edirik ”Bütün mə-

nalarda demokratiyaya alternativ yoxdur. Əgər bir ölkədə demokratik idarəçilik varsa, həmin 

ölkədə siyasi və iqtisadi azadlıqlardan da danışmaq mümkün olur. İqtisadi azadlıqların oldu-

ğu ölkələrdə isə yüksək milli gəlir formalaşır. Yüksək milli gəlir isə qapalı idarəçiliyin mövcud 

olduğu halda uzun müddət mümkün ola bilmir. Beynəlxalq Açıq Büdcə İndeksinin (OBİ) təd-

qiqat nəticələrində qeyd edilir ki, yüksək səviyyədə olan milli gəlirə malik ölkələrdə büdcə 

şəffaflığa da istiqamətində meyllilik aşağı səviyyədə olur. Məsələn, nisbətən rifah səviyyəsi 

yüksək olan Səudiyyə Ərəbistanı Trinidad, Tobaqo və Malayziya kimi ölkələrdə fiskal boşluq-

lar var. Fiskal boşluqların aradan qaldırılması üçün dövlət maliyyə idarəçiliyində şəffaflıq, sə-

mərəlilik və hesabatlılıq çox mühüm amillərdir. Məhz bu amillər fiskal idarəçiliyin “sac ayaq-

larını” təşkil edir.  

İnvestisiyanın siyasəti, yoxsa siyasətin investisiyanı şərtləndirməsi?  

Dövlətlər ölkə sərhədləri daxillərində bazar iştirakçılarına maksimum sərbəstlik vermə-

dən aparmaq istədikləri siyasət pozitiv nəticələrə gətirib çıxara bilməz. Onların siyasətləri in-

vestorlara təsir etsə, o zaman onlar davamlı iqtisadi artıma da nail ola bilməyəcəklər. Yuval 

Noah Harari özünün əsərində [16] yazır: ”Sərmayə siyasətə sərbəst şəkildə təsir etməlidir, 

amma siyasətin sərmayəyə təsir etməsinə yol vermək olmaz. İqtisadi artıma nail olmaq üçün 

dövlət mümkün qədər az müdaxilə etməlidir.” Çünki, az müdaxilə isə bazar sərbəstliyi de-

məkdir. Azad bazar isə investorların daha çox sevdiyi özünüifadə meydanıdır. Onlara bu mey-

danı verdikcə, bazarda rəqabət artacaq ki, bu rəqabətdən yaranmış enerji isə ölkənin xaricinə 

yox, daxilinə axacaq. Bu cür enerjini, gücü özünə qazandırmağı bacaran dövlətlər təkcə iqti-

sadi azadlıqları verən ölkələr olmurlar, həm də azad ölkə olurlar.  

Dünya Bankının “Doing Business” hesabatına görə, 2018-ci ildə Azərbaycan 190 ölkə içə-

risində öncəki ilin 65-ci mövqeyindən 70,19 bal ilə 57-ci yerə gəlmişdir. Aşağıdakı cədvəl 1-
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dən görə bilərik ki, Azərbaycanın reytinqi Polşa, Rusiya, Ruminiya, Bolqarıstan və regional 

ortalamadan aşağıdır. Bunun əksinə, “biznesə başlama” indeksində Azərbaycan, dünyada 

18-ci ölkədir. 2017-ci ildə Azərbaycan 5-ci sırada olmasına baxmayaraq, indiki vəziyyəti ilə 

də sadalanan ölkələrdən və həmçinin regional ortalamadan qabaqdadır. Buna baxmayaraq, 

ölkənin ümumi indeksini aşağı salan “kredit götürmə” indeksidir. Bel’ ki, 2016-cı ildəki 109-

cu pillədən 122-ci ölkə sırasına düşmüşdür. Müqayisə üçün deyək ki, Azərbaycan bu indeks-

də 2010-cu ildə dünyada 183 ölkə içərisində 15-ci ölkə idi.  

Qrafik 1. Azərbaycanın ümumi “Doing Business” (solda) və onun içində                                                                       

“Biznesə başlama” indeksində mövqeyi (sağda) 

 
Mənbə: http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/azerbaijan 

Bununla yanaşı, “Kiçik investorların qorunması” indeksində ölkə 2016-ci illə müqayisə-

də 26 ölkə qabağa gələrək 10-cu yerdədir. “Şirkətin bağlanma proseduru” və ortaya çıxan öh-

dəliklərin həllində 2016-cı illə müqayisədə 37 ölkə yuxarı gələrək 47-ci sıradadır. Bundan baş-

qa, “Xarici ticarətin aparılması” indeksində də 11 ölkə irəliləməsi, Azərbaycanın ümumi möv-

qeyini 6 ölkə yuxarı çıxartmışdır. Bunun əksinə, “Tikintiyə icazə” göstəricisində 47 ölkə aşağı 

düşərək dünyada 161-ci ölkə olmuşdur.  

Cədvəl 1. Azərbaycanın190 ölkə içərisində və 100 ballıq sistemdə                                                                                            

“Doing Business” şkalasında yeri və balı (2016-2018)  

Sahələr 

DB  

2016  

sırası 

DB  

2017  

sırası 

DB 

2018  

sırası 

DB 

2016  

balı 

DB  

2017  

balı 

DB 

2018  

balı 

Balın  

dəyişməsi  

% 

Ölkə  

sırasının  

dəyişməsi 

Ümumi qiymət 63 65 57 67.8 67.07 70.19 2.39 -6 

Biznesə başlama 7 5 18 97.75 97.74 94.36 -3.39 11 

Tikintiyə icazə 114 127 161 65.79 63.63 54.9 -10.89 47 

Elektrik əldə etmə 110 105 102 63.01 64.83 67.98 4.97 -8 

Əmlak qeydiyyatı 22 22 21 82.55 82.52 82.07 -0.48 -1 

Kredit alma 109 118 122 40 40 40 0 13 

Kiçik investorların 

qorunması 
36 32 10 63.33 65 75 11.67 -26 

Vergilərin ödənməsi 34 40 35 83.77 83.52 84.21 0.44 1 

Xarici ticarətin aparılması 94 83 83 69.59 72.28 73.56 3.97 -11 

Müqavilələrin icrası 40 44 38 67.51 65.66 67.51 0 -2 

Şirkətin bağlanma proseduru 84 86 47 44.68 44.77 62.27 17.59 -37 

Mənbə: [9] hesabatları əsasında müəlliflər tərəfindən hazırlanmışdır. 

“Heritage” fondu hesabatına görə, Azərbaycan, biznes, əmək, pul və ticarət azadlıqları 

indekslərində yüksək bala sahibdir və vergi yükü və maliyyə möhkəmliyində isə digərlərindən 

daha yuxarı olmaqla dünyada 33-cü və 22-ci yerdədir. İqtisadi Azadlıq İndeksində 10 faktor 

üzrə Azərbaycanın orta qiyməti 1996-cı ildə 30% səviyyəsindən 2010-cu ildə 60% dünya orta-

lamasına yüksəlmişdir və 2017-ci ildən dünya ortalamasını keçmişdir. 

http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/azerbaijan
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Qrafik 2. Azərbaycanın İqtisadi Azadlıq İndeksində 12 faktor üzrə mövqeyi 

 

Mənbə: Qrafik [10] məlumatları əsasında müəlliflər tərəfindən hazırlanmışdır. 

Qrafik 3. Azərbaycanın İqtisadi Azadlıq İndeksində müqayisəli ortalaması, 1996-2017-ci illər 

 

Mənbə: [10] 

2017-ci il üçün Azərbaycanın maliyyə (+1.1), biznes (+6.7) və əmək azadlığı (15.6) reytinqi 

dünya ortalamasından yuxarıdır, lakin investisiya(-4.7), ticarət (-2) və maliyyə azadlığı (-3.1) 

indekslərində ortalamanın aşağısındadır. Bununla yanaşı, vergi yükü indeksi(+10) dünya or-

talamasının üstündə olsa da, dövlət xərcləri (-8), dövlətə inam (-4.8) və mülkiyyət haqqı (-1.7) 

indeksləri qrupu aşağıdır. Son illərdə yaşanan iqtisadi artım, yaxşı coğrafi mövqeyi, rəqabətli 

mallar, ucuz və keyfiyyətli işçi qüvvəsi, çoxlu sayıda qarşılıqlı ticarət anlaşmaları, Azərbaycan 

iqtisadiyyatının güclü tərəfləridir. Lakin, bürokratiya səviyyəsi, qeyri-neft sektorunda inves-

tisiya səviyyəsini azaldır. [22]. Azərbaycanın “Korrupsiya indeksi” 2012-ci ildə 27 baldan 2016-

cı ildə 30-a, yəni 176 ölkə içərisində 123-cü yerə düşmüşdür. [20]. İnsani inkişaf indeksi (HDI) 

isə 2000-ci ildəki 0.64 səviyyəsindən cüzi artaraq 2010-cu ildə 0.741 səviyyəsinə və 2016-cı ildə 

188 ölkə içərisində 78-ci mövqeyə və 0.759 səviyyəsinə çatmışdır [23].  

Azərbaycanın statusu, infrastruktur, ticarət, biznes sertifikatı mövzularında Şərqi Avropa 

və Asiya ölkələri qrupunda və orta gəlirli ölkələr sırasından çox yüksəkdir. Ancaq, rüşvət və 

korrupsiya və həmçinin ədalətli məhkəmə düşüncəsi ortalamadan aşağıdır [4]. “Doing Business” 

hesabatına görə, Azərbaycanın investorları qoruma indeksi region ortalamasından yuxarıdır. 

Belə ki, Köçürmə şəffaflığı indeksi ən yüksək (10), Menicer məsuliyyəti indeksi (5.0) region ortala-

ması kimi, Səhmdarların gücü indeksində (7.0) ortalamadan yuxarıdır. 
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İqtisadi azadlıq yönündə hökümət tərəfindən güclü addımlar atılmışdır. Biznes qurmaq 

üçün bürokratik əngəllərin azaldılması məqsədiylə inzibati və hesabat sənədlərinin təqdim 

edilməsi üçün “tək pəncərə” sistemi yaradılmışdır. Bunun nəticəsində, 2007-ci ilin 25 Oktyabrın-

dan yeni biznes qurmaq proseduru15-dən 1-ə düşmüş və bunun üçün artıq 30 gün yox, 3 gün 

lazım olur. Bununla yanaşı, 2009-cu ildə Fövqəladə Hallar Nazirliyi qısa müddətə tikintiyə 

icazə almaq üçün də belə sistem qurmuşdur. Həmin sistemin gömrük rəsmiləşdirilməsində 

tətbiqi, iqtisadi azadlıq indeksini yüksəltmişdir. Biznesi stimullaşdırmaq üçün edilən başqa 

önəmli addım kimi, lisenziya üçün lazım olan sənədlərin azaldılması göstərilə bilər [2]. 

Azərbaycan hökuməti tərəfindən aparılmış məqsədyönlü addımlardan biri İnvestisiya 

Təşviqi Sənədinin tətbiqidir. Bu sertifikat yüksək önəmə sahib sənaye sahələrində 7 il müddə-

tinə xüsusi imtiyazlar verir. Bu imtiyazlardan əsasları, fiziki və hüquqi şəxslərin gəlir vergisi-

nin yarısından azad olma, torpaq və əmlak vergisindən tam azad olma, texnologiya və digər 

məhsulların idxalında ƏDV və gömrük rüsumlarından tam azad olma qiymətləndirilə bilər 

və 2017-ci ilin Aprel ayına dəyəri 1.2 milyard manat olan 121 layihə bu imtiyazdan istifadə 

etmişdir. [18, 19]. 

2016-cı ilin Yanvar ayında Azərbaycan Respublikasının prezidenti milli iqtisadiyyatın stra-

tejik yol xəritəsini təyin etdi və 2017-ci ilin Mart ayında isə paytaxt Bakıdan 65 km cənubda 

400 hektarlıq Bakı Beynəlxalq Dəniz Limanı da içində olan Azad İqtisadi Zona yaradıldı [21]. 

2008-ci ildən əvvəl, ölkədə biznes qurmaq üçün 2 ay vaxt lazım olan 5 fərqli orqanda qeydiy-

yat, 15 prosedur, 33 sənəd tələb olunurdu. Lakin e-qeydiyyat sisteminə görə, sahibkarlar7 sə-

nədi və 6 proseduru keçməklə həyata keçirirlər və bunun sahibkarlara illik təxmini 8.4 milyon 

dollar qənaət edəcəklər. (Bagaudinova, Khalifa, &Petriashvili, 2009). Şirkət qurmaq üçün rüsum 

MMC üçün 11 manat, kənd təsərrüfatı sahəsində isə 3 manat təşkil edir. Bununla yanaşı, xari-

ci şirkətin yerli nümayəndəliyinin açılmasına 220 manat lazımdır. 2005-ci ildə isə Azərbaycan-

da biznes qeydiyyatı üçün 123 gün tələb olunurdu. [9]  

Biznesin idarəedilməsinin hüquqi bazasının inkişafı baxımından atılan ən önəmli addım-

lardan biri də, 2012-ci ildə qurulan Asan Xidmət mərkəzləri olmuşdur. Belə ki, sahibkarlar bü-

rokratik əngəllərə ilişmədən, çox sadə yollarla və qısa müddətə bir çox növ lisenziya, VÖİN 

və digər işlərinin həll edir. 2015-ci ilin Noyabr ayından etibarən sahibkarlara yönəlik bütün 

növ yoxlamalar iki illik dayanadırıldı və sonradan bu 2021-ci ilə qədər uzadıldı. [2], [24]. Xa-

rici investorların qanun və lazımi sənədlələ birbaşa tanış olmaları üçün 2011-ci ildə “İcazələrin 

elektron informasiya portalı” yaradılmışdır ki, indiyədək 400 min adama köməklik göstəril-

mişdir. [17]. 

Azərbaycan son illərdə bir sıra regional və qlobal layihələrdə iştirak etmişdir. 2017-ci ilin 

Oktyabr ayında İpək Yolu adlandırılan Avropa və Asiyanı birləşdirən Bakı-Tiflis-Qars sərni-

şin və yük dəmiryolu layihəsi başlandı. Bakı-Tiflis-Ceyhan neft kəməri və Bakı-Tiflis-Ərzurum 

qaz xətti də regionda iqtisadi əməkdaşlığı artırır. 2015-ci ildə Avropanın enerji probleminin 

həlli üçün Trans-Anadolu qaz kəməri layihəsinə başlanıldı. 

İnvestisiyaların qarşılıqlı qorunması sazişi Türkiyə, Rusiya, BƏƏ, Səudiyyə Ərəbistanı, 

ABŞ, BB, Almaniya və Polşa daxil olmaqla 49 ölkə ilə bağlanmışdır. Həmçinin, 2002-ci ildən 

investisiyaların çox tərəfli qorunması sazişi OPEC –in Beynəlxalq İnkişaf Fondu (OFID) ilə 

razılaşdırılmışdır. Bununla yanaşı, 40 ölkə ilə ikiqat vergiləndirmə müqaviləsi bağlanmışdır. 

2016-cı ilin Fevral ayında, hökümət maliyyə sektoruna nəzarət və tənzimləmək üçün və çirkli 

pulların yuyulmasına, terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı və şəffaflığın artırılması üçün 

Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası yaratmışdı. [1,6, 8] 
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Qrafik 2. Azərbaycan iqtisadiyyatına qoyulan Birbaşa Xarici İnvestisiyaların (BXİ) dinamikası 

 

Mənbə: Dünya Bankı məlumatları əsasında müəllif tərəfindən hazırlanmışdır. https://data.worldbank.org/ 

İqtisadi Azadlıq İndeksində bu növ yaxşılaşdırmalar, nəticədə BXİ axımını sürətləndir-

mişdir. Belə ki, 2000-ci ildə 1.3 milyard dollardan az olan BXİ 2012-ci ildə ənyüksək həddinə 

çatmış (5.3milyard dollar) və 2016-cı ildə 4.5 milyard dollar olmuşdur. Bununla yanaşı, BXİ 

axımının ÜDM-dəki payı azalmışdır. Həmçinin, Azərbaycan iqtisdiyyatı 2003 neft bumu döv-

ründən sonar çox sürətlə inkişaf etmiş və ölkəyə BXİ axımı sürətlənmişdir. Bu azalmanı, ÜDM-

nin artım sürəti ilə və digər ölkələrə qoyulmuş investisiyalarla əlaqələndirmək olar. 2013-cü 

ildə, ÜDM-nin artımına baxmayaraq, ölkəyə BXİ-ın həcmi 2 dəfə, ölkədən BXİ-ın həcmi isə 3 

dəfə azalmışdır. Eyni zamanda, həmin il, DNF-dan ən çox tranfretlə dövlət büdcəsi ən yüksək 

səviyyəsinə çatmışdır. Belə ki, müsbət saldo ilə dövlət əsas layihələrin maliyyələşməsinə xarici 

sərmayeyə ehtiyac duymamışdır. 

Nəticə və təkliflər 

Azərbaycanda, 1994-cü ildə özəlləşdirmə prosesi başlayarkən 10%-dən az olan özəl sektor, 

2017-cı ildə 85% -ə qədər artmışdır. Dövlət sektoru müqayisədə kiçilərkən, iqtisadi azadlıq şansı 

artmışdır. Həmçinin, regional və qlobal müqavilələrin artmasıyla, Azərbaycan regionda logis-

tik və enerji şəbəkəsinə çevrilmişdir. İqtisadi nəzəriyyənin dediyi kimi, iqtisadi azadlığın art-

masıyla ölkəyə BXİ həcmi artmışdır. Belə ki, 2000-ci ildə 1.3 milyard dollardan az olan BXİ, 

2004-cü ildən artaraq, 2012-ci ildə ən yüksək həddinə (5.3milyard dollar) çatmışdır. Bununla 

yanaşı, BXİ axımının ÜDM-dəki payı azalmışdır. Azərbaycanın iqtisadi azadlıq səviyyəsi ar-

taraq 2013-cü ildən “orta azad” qiymətləndirilərək dünya ortalamasını (+2.7 bal) üstələmiş və-

ziyyətdədir. Bu əsasən, maliyyə və vergi siyasəti nəticəsində olmuşdur. Lakin, hələ də “Qanun” 

və “Açıq bazar” qrupları indekslərində problemlər qalır. Bu sahədə aşağıdakı təklifləri ümu-

miləşdirmək olar: 

 İqtisadi artımı fakt olaraq deyil, onun hansı amillər hesabına strukturunun genişlənməsi-

ni dərindən təhlil etməli,iqtisadi nəticələrdən daha çox, onun sektoral dəyərləndirilməsi-

nə önəmi artırmaqla, investorların növbəti illərdə davranışlarını proqnozlaşdırmaq;  

 İnvestorların maraqlarının həmin ölkəyə daşımaq və onun cəzaibədarlığını artıran, epizo-

dik tədbirlər deyil, daha çox həmin ölkədəki iqtisadi azadlıqların yüksək səviyyədə təmin 

olunması hesabına cəlbinə nail olunmasına fokuslanmalı;  

 Təbii resursla zəngin ölkələrin resurs gəlirlərinə arxayın olaraq qeyri-resurs sektorunun 

inkişafını kənarda saxlamalı yox, post-resurs dövründə daha əlverişli investisiya mühiti 

yaratmaqdan ötrü resurs üstünlüyü olduğu zaman kəsiyini iqtisadi azadlıq göstəriciləri 

https://data.worldbank.org/
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üzrə hazırlıq mərhələsi olmasını nəzərə alması; Bunun üçün dövlət-özəl sektor (PPP) or-

taqlığı artırılmalıdır.  

 İqtisadi Azadlıqlar İndeksi üzrə ölkələrin mövqeyinin yaxşılaşdırması üçün tələb olunan 

indikatorlar üzrə pozitiv dəyişiklər etməklə, çox vektorlu reformların reallaşdırması va-

sitəsilə daha cazibədar məkana çevrilməyə proyeksiallanması;  

 Dövlət siyasətlərinin investisiya siyasətindən əlahiddə şəkildə müəyyənləşməsinin stra-

teji baxımdan yanlış olduğuna görə, investisiya siyasətinin dövlət siyasətində nəzərə alın-

ması üçün koordinasiyalı fəaliyyətin prioritet təşkil etməsi;  

 İnvestisiyaları cəlb etmək üçün iqtisadi azadlıq indekslərini artıracaq layihə və siyasətlə-

rin həyata keçirilməsi vacibdir: ÜTT-yə üzv olmaq önəmli addım sayıla bilər.  

 Xarici investisiya siyasəti, dövlətin iqtisadi strategiyasının mərkəzində olmalıdır.  
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XÜLASƏ 

Məqalədə son illər kənd turizminə marağın artması və turizmin inkişafı istiqamətində dövlətin apardığı siya-

sətdən bəhs edilir. Kənd turizmi kənd yerlərində yaşayan əhalinin gəlirlərinin artmasında, onların həyat səviyyə-

sinin yaxşılaşmasında əhəmiyyətli rol oynaya bilir. Bu baxımdan kənd əhalisinin turizm xidmətləri göstərmələrinə 

mane olan səbəblər araşdırılmış, onların məişət-abadlıq şəraiti təhlil edilmişdir. Məqlənin sonunda kənd turizmi-

nin inkişafının genişləndirilməsinə səbəb ola biləcək təklif və tövsiyyələr irəli sürülmüşdür. 

Açar sözlər: kənd turizmi, həyat səviyyəsi, əhalinin gəlirləri, abadlıq şəraiti, məşğulluq. 

THE ROLE OF RURAL TOURISM IN IMPROVING THE LIVING STANDARDS                                                                             

OF THE RURAL POPULATION AND ITS CURRENT STATE 

 RESUME 

The article talking about increasing interest to rural tourism in the last years and the policy of the state for the 

development of tourism. Rural tourism can play an important role in increasing cash incomes of rural populations 

and improving their living standards. In this regard were investigated the reasons that impede the provision of 

tourism services to the rural population were analyzed their living and living conditions. At the end of the article 

gave suggestions and recommendations for expanding tourism development. 

Key words: rural tourism, living standards, income of the population, household amenities, employment. 

РОЛЬ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА В ПОВЫШЕНИИ УРОВНЯ ЖИЗНИ СЕЛЬСКОГО                                

НАСЕЛЕНИЯ И ЕГО ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ 

РЕЗЮМЕ 

В статье в последние годы обсуждается увеличение интереса к сельскому туризму и политика проводи-

мая государством в области развития туризма. Сельский туризм может играть важную роль в увеличении 

доходов населения живущей в сельской местности и повышения их уровня жизни. С этой точки зрения 

были исследованы причины препятствующие предоставлению сельскому населению, туристических услуг 

и проанализированы их условия жизни. В конце статьи были сделаны предложения и рекомендации о раз-

витии сельского туризма.  

Ключевые слова: сельский туризм, уровень жизни, доходы населения, удобства, условия проживания, 

занятость. 

 

Giriş 

Dünyada son illər ərzində iqtisadiyyatın digər sahələrində olduğu kimi turizm sahəsin-

də də mühüm dəyişikliklər baş vermişdir. Belə ki, turistlərin sayında, turizmdən gələn gəlir-

lərin həcmində artımlar baş vermiş, müalicə-sağlamlıq, kommersiya, idman, dini, ekoturizm 

və kənd turizmi kimi yeni turizm növləri inkişaf etməyə başlamışdır. Son illər dünya turizm 

sənayesində kənd turizmi mühüm yer tutur. Xüsusilə böyük meqapolislərin əhalisi üçün şə-

hərin səs-küyündən uzaqda səfalı, yaşıllıqlarla zəngin, sakit və daha təbii ərazilərdə istirahət 

cəlbedici görünür. Təbiətlə təmasda olmaq, ekoloji cəhətdən təmiz, orqanik ərzaqlarla qida-

lanmaq istəyi kənd həyat tərzinə, mədəniyyətinə və adət-ənənələrinə maraq iri sənaye şəhər-

lərində yaşayanlarda kəndlərdə istirahət etmək arzusu yaradır. 
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Turizmin bu növünün inkişafı kəndlərin və kənd təsərrüfatının inkişafında, sosial-mədə-

ni xidmət sahələrinin yaradılmasında və onların göstərdiyi xidmətlərin səviyyəsinin yüksəldil-

məsində, əhalinin məşğulluğunun təmin edilməsi və gəlirlərin artırılmasında əhəmiyyətli rola 

malikdir.  

Kənd əhalisinin həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasında kənd turizminin rolu 

Qeyd etdiyimiz kimi, kənd yerlərində turizm təsərrüfatının inkişafı müstəsna sosial-iq-

tisadi əhəmiyyətə malikdir. Belə ki, turizmin bu növünün inkişafının bir sıra üstünlükləri var-

dır. Turizm təsərrüfatının bu sahəsinin inkişafı prosesində qədim adət-ənənələr, məişət qay-

daları, unudulmuş və ya unudulmaqda olan bütün adətlər yada salınır, mədəni-tarixi əhəmiy-

yəti olan mərkəzlər, folklor sənəti nümunələri müxtəlif adlar altında turistlərə təqdim olunur, 

bayramlar, yarmarkalar, sərgilər təşkil olunur. Kənd əhalisi əl işləri ilə hazırlanan məhsulların, 

yerli, ənənəvi, regiona xas yeməklərin, onların bişirilməsi üçün lazım olan ərzaq məhsullarının 

satışından, turistlərə nəqliyyat xidmətinin göstərilməsindən, təbiətin mənzərəli yerlərinə və 

muzeylərə bələdçilik etməklə də gəlir əldə edə bilmə imkanından faydalana bilirlər. Həmçinin 

turizmin bu növünün inkişafı kənd əhalisinin istehsal etdikləri məhsullarının satışı üçün ye-

ni bazarların əldə edilməsində, bu sahədə xidmət infrastrukturunun gücləndirilməsində və 

xidmət mədəniyyətinin yüksəldilməsində, kənd əhalisinin mövcud mənzil ehtiyatlarından sə-

mərəli istifadə olunmasında əhəmiyyətli rola malikdir. Digər tərəfdən kənd yerlərində daimi 

və il boyu fəaliyyət göstərən əlavə gəlir mənbələri yaranır, kəndlərdə yeni iş yerləri açılır ki, 

nəticədə məşğulluq xüsusilə qadınların məşğulluğu artmış olur.  

Kənd turizminin digər turizm növləri ilə müqayisədə üstün cəhətlərindən biri isə daha az 

vəsait hesabına başa gəlməsidir.  

Turizmin inkişafı dövlətin marağındadır 

Məlumdur ki, kənd yerlərində yaşayan əhalinin pul gəlirlərinin şəhər əhalisi ilə müqayi-

sədə aşağı olması, əmək şəraitinin çətinliyi, kənd təsərrüfatında gəlirililiyinin aşağı olması, iş-

sizliyin kənd yerlərində yüksək olması, kənd yerlərində mövsümi işlərin yüksək olması kənd 

turizminin inkişafını labüd edir. Qeyd edək ki, respublikada 4253 kənd yaşayış məntəqəsi var-

dır ki, bunlarında əksəriyyəti yaşıllıqlar qoynunda və dağlıq ərazilərdə yerləşir. Bu baxımdan 

respublikada kənd turuzminin inkişaf etdirilməsi üçün kifayət qədər potensial vardır.  

Son illər respublikada keçirilən beynəlxalq yarışlar dünyanın bir sıra ölkələrində 

ölkəmizə marağı artırmaqla turist axınına müsbət təsir göstərməkdədir. Gələn turistlərin 

paytaxtla yanaşı regionlara da səfər etməsi, regionlarda istirahətlərinin təşkili üçün kənd 

turizminin inkişafına nail olunması zəruridir.  

Hazırda respublikamızda turizmin inkişafı ilə bağlı mühüm tədbirlər görülməkdədir. Belə 

ki, regionlarda infrastrukturun formalaşması istiqamətində işlər görülür, yeni otellər, əyləncə 

mərkəzləri və s. tikilib istifadəyə verilir. Regionlarda turizmin inkişafının ölkənin iqtisadi və 

mədəni inkişafına əsaslı təsir göstərməsini nəzərə alaraq, bu sahənin inkişafı istiqamətində 

mühüm addımlar atılmaqdadır. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-

ci il 27 avqust tarixli Sərəncamı ilə “Azərbaycan Respublikasında 2002-2005-ci illərdə turizmin 

inkişafına dair Dövlət Proqramı” qəbul edilmişdir. Bu siyasətin davamı olaraq respublikada 

yüksək iqtisadi, sosial və ekoloji tələblərə cavab verən müasir turizm sahəsinin formalaşdırıl-

ması məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2010-cu il 6 aprel tarixli Sərəncamı ilə 
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“Azərbaycan Respublikasında 2010-2014-cü illərdə turizmin inkişafına dair Dövlət Proqra-

mı” təsdiq edilmiş, turizm sektorunun daha da inkişaf etdirilməsi və turizm fəaliyyəti üçün 

əlverişli şəraitin yaradılması zərurətini nəzərə alaraq, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

2011-ci il 15 fevral tarixli 1320 nömrəli Sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasında 2011-ci il 

“Turizm ili” elan edilmişdir. Məlum olduğu kimi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı 

il 06 dekabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş milli iqtisadiyyatın inkişaf strategiyasında pri-

oritet istiqamətlərdən biri kimi ixtisaslaşmış turizm sənayesinin inkişafına dair strateji yol 

xəritəsi görülən işlərin davamlılığına xidmət edir. Strategiya yerli və regional turistlər üçün 

regional turizm növlərinin inkişaf etdirilməsi, davamlı turizm potensialının gücləndirilməsi, 

o cümlədən kənd turizminin inkişaf etdirilməsi məqsədi daşıyır. Sənədə əsasən kənd yerlərin-

də fərdi sahibkarlıq vərdişlərinin aşılanması, kənd yerlərində kommunal xidmətlərin inkişafı, 

əhalinin məşğulluğunun artırılması məqsədilə davamlı turizm potensialından istifadə ilə bağlı 

bir sıra məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Tədbirlər planına əsa-

sən, kəndlərdə çörəkbişirmə, xalçaçılıq və s. kimi mövcud olan bir sıra ənənələrin təbliğatı 

məqsədilə qısamüddətli kurslar təşkil edilməsi, ixtisaslaşmış kənd təsərrüfatı məhsullarının 

brendləşdirilməsi üzrə tədbirlərin görülməsi həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur [1]. 

Kənd yerlərində əhalinin məişət şəraiti                                                                                

və turizmlə məşğul ola bilmə imkanları  

Qeyd edək ki, son illər gəlir əldə etmək məqsədilə kənd əhalisi öz evlərini icarəyə vermək-

də maraqlı olsalar da, lazımi məişət şəraitinin olmaması səbəbindən onların əksəriyyəti xid-

mətlərin aşağı səviyyədə təqdim olunması daha çox turistə, xüsusilə də xarici turistlərə xidmət 

göstərmələrinə mane olur. Hazırda kəndlərə daha çox yerli turistlər səfər edirlər ki, bu da kənd 

evlərinin icarə qiymətlərinin otel və kurortlarla müqayisədə münasib olması ilə əlaqədardır.  

Kənd turizminin inkişafı, kənd əhalisinin bu fəaliyyət növündən istifadə edə bilmələri 

üçün onların lazımi məişət şəraitinin olması vacibdir. Təəssüf ki, turizmin bu növü ilə məşğul 

olmaq istəyən kənd əhalisi arasında məişət şəraitinin turistləri qane edə biləcək səviyyədə ol-

mayanların sayı az deyil. Sanitar-gigiyenik normalara cavab verən sanitariya qovşaqlarının 

və mətbəxin olmaması, bir çox kəndlərdə evlərin su, işıq və digər kommunal təchizatının aşa-

ğı səviyyədə olması turizm xixmətlərinə maneə yaradır. Turistləri cəlb etmək üçün kifayət 

qədər komfortlu mənzilin, kanalizasiya sisteminin, su təchizatının bir sözlə məişət şəraitinin 

olması zəruridir.  

DSK-nin materialları əsasında tərtib etdiyimiz 1 saylı cədvəl məlumatlarının təhlili göstə-

rir ki, kənd əhalisinin abadlıq şəraitində son illər yaxşılaşma baş versə də şəhər yerləri ilə mü-

qayisədə aşağı olmuşdur.  

Mənzillərin qızdırılmasında mərkəzi istilik sistemi ilə kənd əhalisinin dövrün əvvəlində 

2,9%-i, dövrün sonunda isə 5,4%-i, şəhər əhalisinin isə müvafiq olaraq, 26,7 və 25,4%-i təmin 

olunmuşdur. Kənd əhalisi qış aylarında mənzillərin qızdırılmasında daha çox odun və qazla 

işləyən sobalardan istifadə etmişlər. Mənzillərin qızdırılmasında kənd əhalisinin dövrün əv-

vəlində 89,3%-i, dövrün sonunda isə 85%-i məhz bu məişət cihazından istifadə etmişlər. Şəhər 

yerləri ilə müqayisədə kənd əhalisi 52,1 və 31,7% faiz bənd az təmin olunmuşdur. 

Dövrün əvvəlində kənd əhalisinin 83,3%-i, şəhər əhalisinin isə 99,6%-i, dövrün sonunda 

isə müvafiq olaraq, 96,8 və 99,9%-i kanalizasiya sistemi ilə təmin olunmuşdur. 
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Cədvəl 1. Kənd əhalisinin abadlıq şəraiti və təchizatı, faizlə 

 2005 2010 2015 

şəhər kənd şəhər kənd şəhər kənd 

Orta hesabla bir nəfər sakinə düşən ümumi sahənin ölçüsü, m2 16.6 19.2 16,0 20,6 17.6 22.5 

Orta hesabla bir nəfər sakinə düşən yaşayış sahəsinin ölçüsü, m2 11.7 13.5 11,2 14,2 12.4 15.7 

Aşağıdakılarla təmin olunmuş ev təsərrüfatlarının xüsusi çəkisi       

mərkəzi isitmə sistemi 26.7 2.9 22,2 1,5 25.4 5.4 

soba (qaz, odun) 44.7 89.3 42,4 83,2 44.5 85.0 

telefon 82.8 30.7 85,9 47,3 91.3 59.6 

kanalizasiya 99.6 83.3 99,3 88,2 99.9 96.8 

vanna, duş, hamam 91.6 41.7 89,2 43,1 94.2 79.0 

elektrik pilətəsi  0.1 0.1 0,0 0,0 0.0 0.0 

şəbəkə qazı 92.1 13.9 89,2 47,6 97.8 74.1 

sıxılmış qaz 21.0 66.6 20,3 64,0 13.3 49.5 

qaraj 10.6 8.5 11,9 12,0 11.7 14.5 

isti su təchizatı  79.6 23.6 77,0 26,7 77.8 46.1 

su kəməri 97.4 47.6 96,8 44,7 98.2 64.2 

Evində su kəməri olmayanlar 2.6 52.4 3,2 55,3 1.8 35.8 

 onlardan suyu götürürlər:       

Həyətdəki quyu 19.7 19.7 40,2 21,3 44.3 40.8 

Ümumi həyət kranı 44.5 33.0 25,6 31,4 13.2 29.6 

Ümumi quyu 3.1 9.1 1,4 15,0 2.4 8.5 

Bulaq, çay, nohur 0.4 24.2 0,8 14,0 2.4 9.7 

Su maşını 32.3 14.0 32,0 18,2 37.7 11.4 

İçməli su mənbəyinə məsafə       

 Cəmi 100 100 100 100 100 100 

50 metrə qədər 73.1 46.7 52,8 54,1 58.3 40.8 

50-100 metr 22.9 43.1 46,5 34,3 13.2 29.6 

100-200 metr 0.8 6.8 0,8 11,1 2.4 8.5 

200-500 metr 0.9 3.1 - 0,4 2.4 9.7 

500 metrdən çox 2.3 0.3 - 0,2 23.7 11.4 

Nəqliyyat dayanacağına məsafə       

 Cəmi 100 100 100 100 100 100 

5 dəqiqədən az 36.8 16.4 40,0 19,8 42.8 23.0 

5-15 dəqiqə 51.9 50.5 50,7 53,5 48.5 53.6 

15-30 dəqiqə 10.5 30.2 9,3 26,6 8.7 23.3 

30 dəqiqədən çox 0.8 2.8 - - - 0.1 

[2,3] 

Kənd turizminin inkişafı xüsusilə rayon mərkəzlərindən uzaq dağ kəndlərinin elektrik-

ləşdirilməsinin, qazlaşdırılmasının vacibliyini ortaya çıxarır. Şəbəkə qazından istifadə 60,2 

faiz bənd qədər genişlənsədə, dövrün sonunda kənd əhalisinin 74,1%-i ondan istifadə edə bil-

mişdir. Bu göstərici ilə şəhər əhalisinin 97,8%-i təmin olunmuşdur.  

Su ilə təmin olunma nəinki turizm xidmətlərinin göstərilməsində, həmçinin kənd əhalisi-

nin özünün sağlamlığında, sanitar gigiyena qaydalarına əməl olunmada müstəsna əhəmiyyətə 

malik olsada, müqayisə edilən dövrün əvvəlində kənd əhalisinin bu vacib nemətlə təminatın-

da ciddi çatışmazlıqlar olmuşdur. İsti su ilə kənd əhalisinin dövrün əvvəlində 23,6%-i, dövrün 

sonun da isə 46,1%-i, su kəməri ilə isə müvafiq olaraq, 47,6 və 64,2%-i təmin olunmuşdur. Bax-

mayaraq ki, kənd yerlərində təbii su mənbələrinin sayı çoxdur, şəhər əhalisinin su ilə təminatı 

daha yaxşı olmuşdur. 

2015-ci ildə suya olan tələbatını evində su kəməri olmayan kənd əhalisinin 40,8%-i həyət-

dəki quyu, 29,6%-i ümumi həyət kranı, 8,5%-i ümumi quyu, 9,7%-i bulaq, çay, nohur, 11,4%-
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isə su maşınlarının köməyi ilə ödəyə bilmişlər. Su təminatı ilə bağlı problemlərdən biri də iç-

məli su mənbəyinə olan məsafənin uzaqlıqda olmasıdır. Müqayisə edilən dövr ərzində yaxşı-

laşma baş versədə 11,4% kənd əhalisi içməli su əldə etmək üçün 500 metrdən çox məsafə qət 

etməli olurlar.  

Kənd əhalisinin abadlıq şəraitinin yaxşılaşdırılmasında nəqliyyat sisteminin rolu böyük-

dür. Yolların təmiri, körpülərin tikilməsi ilə əlaqədar olaraq işlər görülsədə 23,3% kənd əhalisi 

nəqliyyat dayanacağına çatmaq üçün ən azı 15-30 dəqiqə vaxt sərf etməli olurlar.  

Qeyd edək ki, turistlərin istəyinə uyğun şəraitin yaradılması, onlara müvafiq xidmətin 

göstərilməsi müəyyən maddi xərclər tələb etsədə gələcəkdə xərclər artıqlaması ilə ev sahibinə 

qayıda bilər. Kənd yerlərində abadlıq şəraitinin yaxşılaşdırılması məqsədilə kiçik keditlərin 

verilməsi onların bu turizm növündən əldə edə biləcəkləri gəlirləri artıra bilər.  

Kəndlərin, xüsusi ilə də magistral yollardan kənarda yerləşən ərazilərin kənd turizmi sa-

həsinə daxil olması və turistlərin həmin ərazilərə cəlb edilməsi üçün məlumatlandırıcı reklam-

lara ehtiyac vardır. İstirahət bölgəsi barədə internetdə və KİV-də məlumat yerləşdirmək, yerli 

turizm şirkətləri ilə müqavilələr bağlamaq, gələn turistlərə yüksək xidmət göstərməklə turist-

lərin cəlb edilməsi mümkündür.  

Kənd yerlərində yoxsulluğun azaldılması, kənd turizminin inkişafının genişləndiril-

məsi istiqamətində aşağıdakı tövsiyyələr verilə bilər: 

- kənd turizminin inkişafı və genişləndirilməsi üçün kənd əhalisinin lazımi informasiya ilə 

təmin edilməsi və onların bu sahədə bacarıqlarının artırılması istiqamətində treninqlərin 

keçirilməsi, gənclərin dil kurslarına cəlb edilməsi; 

- kənd təsərrüfatının xüsusilə geniş yayılmadığı kəndlərdə əhalinin məşğulluğunu təmin 

etmək üçün kənd turizminin inkişaf etdirilməsi; 

- kənd turizminin davamlılığı məqsədilə əlavə xidmətlərin yaradılması və inkişaf etdiril-

məsi; 

- kəndlərin, kənd arası yolların bərk örtüklü avtomobil yolları ilə örtülməsi; 

- kənd yerlərində elektrik, rabitə təsərrüfatlarının əsaslı şəkildə yenidən qurulması; 

- kənd əhalisinin keyfiyyətli su mənbələrinə çıxışının təmin olunması, su mənbələrinin tə-

mizləyici qurğularla təmin olunması; 

- kənd turizminin inkişafında beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi və kənd turizmi sahəsində 

zəngin təcrübəsi olan ölkələrlə əməkdaşlığın genişləndirilməsi; 

- turizmə sərmayə qoyan sahibkarlara müəyyən güzəştlərin edilməsi; 

- ali və orta ixtisas məktəblərini bitirmiş gənclərin kənd iqtisadiyyatına cəlbinin stimullaş-

dırılması tədbirlərinin hazırlanması və s. 
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XÜLASƏ 

Bu tədqiqatda birbaşa xarici investisiyaların iqtisadi artıma təsirləri Azərbaycan iqtisadiyyatı nümunəsində 

1995-2017-cı illər aralığının rəsmi məlumatları istifadə edilərək kointeqrasiya yanaşmaları ilə qiymətləndirilmiş-

dir. Əldə edilən nəticələrə görə dəyişənlər arasında uzunmüddətli dövrdə kointeqrasiya əlaqəsi vardır. Bundan 

başqa qiymətləndirmə nəticələri göstərir ki,bir başa xarici investisiyaların iqtisadi artım üzərində təsirimüsbət və 

statistik olaraq əhəmiyyətlidir. Yəni ki, bir başa xarici investisiyalar 1% artarsa ÜDM 0.63% artar. 

Açar sözlər: Birbaşa xarici investisiyalar, kointeqrasiya, Azərbaycan iqtisadiyyatı. 

THE IMPACT OF FDI ON ECONOMIC GROWTH IN AZERBAIJAN: AN EMRICAL ANALYSIS 

ABSTARCT 

This paper examines the impact of foreign direct investment on economic growth in Azerbaijan employing 

cointegrationtechniques to the data ranging from 1995 to 2017. The results confirm the existence of a long-run re-

lationship among the variables. Also, we find that there is a positive and statistically significant impact of foreign 

direct investment on economic growth. Estimation results show that a 1% increase in foreign direct investment 

increases economic growth by 0.63% 

Keywords:Foreign direct investment (FDI), cointegration techniques, Azerbaijan economy. 
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bilməyən investisiyaların reallaşdırılması üçün ölkələr birbaşa xarici investisiyalara köklənib 

stimullaşdırıcı siyasət tətbiq ediblər.E.Graham və P. Kruqmana görə, birbaşa xarici investisi-

yanın və artan ticarətin faydaları bunlardır:Birincisi, müqayisəli üstünlük nəzəriyyəsindən 

məlum olduğu kimi, ticarətin artması ixtisaslaşma nəticəsində daha çox qazanmağa imkan 

yaradır.İkincisi, ticarət, ölkələrə miqyasa görə artan gəlirlərin üstünlüyünü əldə etməyə imkan 

verir. Məhsullar sərhədlərarası fərqli xərclərdə istehsal edildikdə, ölkələr daha effektik miq-

yasda istehsal edə bilərlər.Üçüncüsü, ticarət rəqabəti artırır, buna görə də, yerli istehsalçıların 

inhisar gücü azalır.Nəhayət, ticarət, texnologiya transferi kimi müsbət təsirlər yaradır. Neo-

klassik iqtisadçılar bu faydaları yalnız ticarət üçün söyləyirlər.Lakin, beynəlxalq ticarətə olan 

maraqlarınagörə, qazanclar birbaşa xarici investisiyalara da aid edilir və ticarətəhəm vəkil həm 

də tamamlayıcı xüsusiyyətdaşıyır.Birbaşa investisiyaların digər müsbət xüsusiyyəti məşğul-

luğa olan təsiridir.Bilik və bacarıqları olan işçi qüvvəsi bütün iqtisadi fəaliyyətlərdə istehsalın 

vacib elementidir. İstehsal fəaliyyətində məşğul edilən əmək miqdarı adətən istehsal və gəlir-

lərin artmasında böyük rol oynayır. Məşğulluqdakı artım bilik və bacarıqlara sərmayə qoya-

raq məşğulluq keyfiyyətinin yüksəlməsi ilə müşayiət olunarsa, hər bir işçinin əlavə dəyərində 

artım baş verər, əmək haqqı artar və iş şəraiti yaxşılaşar.Bundan əlavə, məşğulluğun yaradıl-

ması və təkmilləşdirilməsi ölkələr üçün gəlirlərin ədalətli bölüşdürülməsi və minimum rifah 
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standartları baxımından mühüm vasitədir.Bu səbəblərə görə,İEOÖ-lər xarici investisiyaların 

cəlb edilməsi üçün dövlət siyasəti yeridir və iqtisadi artım və iqtisadi inkişafdaİEÖ-lərə çat-

mağı hədəfləyirlər. 

Birbaşa xarici investisiyalar, gəlir əldə etmək və müəssisənin idarə edilməsində iştirak 

etmək məqsədilə şirkətin nizamnamə kapitalına və əsas vəsaitlərə qoyulan investisiyadır. Bir 

başqa ifadə ilə, bir başa xarici investisiyalar bir ölkədə bir firmanı satın almaq vəya yeni quru-

lan bir firma üçün nizamnamə kapitalını təmin etmək və ya mövcud bir firmanın kapitalını 

artırmaq yoluyla, başqa bir ölkədə qurulan firmalar tərəfindən digər ölkədə qurulan firmalara 

yatırılan və özü ilə birlikdə texnologiya, menecment bilgisi və sərmayədarın nəzarət səlahiy-

yətini də bərabərindəgətirən investisiyalardır. Yəni ki, bir ölkədə rezidendlərin (fiziki və ya 

hüquqişəxslərin) ölkə sərhədlərinin xaricindəsərvət əldə etmələrinə (istehsal müəssisəsi qur-

maq vəya mövcud istehsal müəssisələrini satın almaq) beynəlxalq investisiya və ya birbaşa 

xarici investisiyalar deyilməkdədir [1]. 

Dünyada birbaşa xarici investisiyalar bilgi və kommunikasiya texnologiyalarının inkişafı 

ilə birlikdə böyük bir artış göstərmişdir. Dünya Bankının məlümatlarına görə 1993-cü ildə 70 

milyard ABŞ dolları olan məcmu birbaşa xarici investisiyalar 2017-ci ildə 1.957 trilyon ABŞ 

dollarına çatmışdır. Bir başa xarici investisiyalar xüsusilə Şərqi Asya və Latın Amerika ölkələ-

rinə daha çox istiqamətləndiyi görülür. Belə ki, dünyadakı məcmu birbaşa xarici investisiyala-

rın təxminən 70%-i bu ölkələrə qoyulmaqdadır. Dünya Bankının məlumatlarından da görün-

düyü kimi, yüksək rəqəmlərə çatan bir başa xarici investisiyalar günümüzdə yaşanan qlobal-

laşma və beynəlxalq iqtisadi inteqrasiyanın yüksək səviyyələrə varmasında birbaşa inkar edil-

məz bir funksiyanı yerinə yetirməkdədir. 

Xüsusilə inkişaf etməkdə olan ölkələrdəki bir başa xarici investisiyalar, maliyyə resursla-

rından istifadəni, infrastruktur investisiyalarını və texnoloji inkişafı artırmaqla iqtisadi artıma 

yol açır. Bu baxımdan, iqtisadi nəzəriyyədə birbaşa xarici investisiyalar və iqtisadi artım ara-

sında müsbət əlaqənin olduğu qəbul edilir. Bununla yanaşı, bir başa xarici investisiyalar milli 

iqtisadiyyatlara informasiya və texnologiyanın ötürülməsi, sahibkarlıq mədəniyyətinin inkişafı, 

beynəlxalq ticari inteqrasiyasının artırılması, yerli müəssisələrin rəqabət qabiliyyətinin və in-

san kapitalının artırılması kimi müsbət təsirlər də vardır. 

Ölkənin iqtisadi inkişafını sürətləndirən, investisiyalarıneffektliliyini və məhsuldarlıq sə-

viyyəsini yüksəldən, texnologiya transferində önəmli bir vasitə olan bir başa xarici investisi-

yaların Azərbaycana axınınınplanlı bir şəkildə daimi təşviq edilməsinə ehtiyac vardır. Bunun 

üçün birbaşa xarici investisiyaların Azərbaycan iqtisadiyyatına təsirlərinin empirik olaraq araş-

dırılması çox vacibdir. Bu məqsədlə tədqiqatda birbaşa xarici investisiyaların iqtisadi artım 

üzərindəki təsirləri Azərbaycan iqtisadiyyatı baxımından ekonometrik model qurularaq ana-

liz ediləcəkdir. 

Çalışma ümumi olaraq giriş və iki hissədən ibarətdir. Birinci hissədə birbaşa xarici inves-

tisiyalara aid əvvəlki empirik tədqiqatlar ələ alınacaq, ikinci hissədə hissədə isə rəsmi məlu-

matlar əsasında hazırlanmış ekonometrik modelləşdirmə və onun nəticələri izah ediləcəkdir. 

Empirik ədəbiyyat xülasəsi  

Birbaşa xarici investisiyaların iqtisadi artım üzərində təsirlərini analiz edən çox sayıda təd-

qiqat vardır. Bu tədqiqatlar analiz edilən ölkələr, istifadə edilən metodlar və əldə olunan nəti-

cələr baxımından fərqliliklər göstərir. Bəzi tədqiqatlarda müəyyən ölkə qrupları analiz edilər-
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kən bəzilərində isə tək ölkə analiz edilmişdir. Bu tədqiqatlardan bəzilərində, birbaşa xarici in-

vestisiyaların iqtisadi artım üzərində müsbət təsirə malik olduğu nəticəsinə gəlinmişdi.  

Belə tədqiqatçılardan Ledyaeva və Linden Rusya üçün [2], Li and Liu 84 ölkə üçün[3], Al-

faro və CharltonOECD-ə üzv 22 ölkə üçün[4], Mun və başqaları Malayziya üçün [5], Chowd-

hary və KushwahaHindistan üçün [6], Gürsoy və Kalyoncu Gürcüstan üçün [7], Şimşek və 

Behdioğlu [8], Koyuncu [9] və Şahin [10] isəTürkiyə üçün apardıqları tədqiqatlarda birbaşa 

xarici investisiyaların iqtisadi artım üzərində müsbət təsirinin olduğunu ortaya qoymuşdurlar. 

Carkovic və Levine [11], Menciger [12] və Choong və başqaları [13] kimi tədqiqatçılar isə 

tədqiqatlarında birbaşa xarici investisiyalar ilə iqtisadi artım arasında ya mənfi ya da heç bir 

əlaqənin olmadığı nəticəsinə gəlmişdirlər. Bununla bərabər 17 keçid iqtisadiyyatı nümunəsin-

də birbaşa xarici investisiyaların iqtisadi artım arasında əlaqəni tədqiq edənAleksynska və baş-

qaları [14]tədqiqatlarında birbaşa xarici investisiyalar ilə iqtisadı artım arasında zəif bir əlaqə-

nin olduğunu müəyyən etmişdirlər. 

Azərbaycan üçün edilən araşdırmalara baxdıqda isə, birbaşa xarici investisiyalar ilə iqti-

sadi artım arasındakı əlaqəni yoxlamaq üçün Lyroudi və başqaları [15], Ağayev [16], Melnyk 

və başqaları [17], Bostan və başqaları [18], Kelleci və Firat [19] kimi tədqiqatçılar tərəfindən 

empirik tədqiqatlar aparılmışdır. Bu tədqiqatçılardan Kelleci və FiratGranger səbəbiyyət testi 

istifadə edərək birbaşa xarici investisiyalar ilə iqtisadi artım arasındakı əlaqəni araşdırmış və 

birbaşa xarici investisiyalardan iqtisadi artıma doğru tək tərəfli səbəbiyyət əlaqəsinin olduğu-

nu tapmışdırlar.Baxmayaraq ki, Azərbaycan üçün bir sıra tədqiqatlar aparılmışdır, lakin onlar 

əsasən panel göstəricilər vasitəsilə edilmişdir. Sözügedən tədqiqatlarda daha çox keçid iqti-

sadiyyatlarına ölkələr qrupu olaraq fokuslanılmış və Azərbaycana xas xüsusiyyətlər diqqətə 

alınmamışdır. Bizim tədqiqatımız isə 1995-ci ildən etibarən Azərbaycana qoyulan birbaşa xa-

rici investisiyaların iqtisadi artıma təsirləri Azərbaycan nümunəsində kointeqrasiya testləri 

vasitəsi ilə tədqiq ediləcəkdir. 

Ekonometrik model və verilənlər 

Bu tədqiqatda birbaşa xarici investisiyaların iqtisadi artım üzərindəki təsirləri Dinamik 

Ən Kiçik Kvadratlar Metodu (DOLS) yanaşması istifadə edilərək qiymətləndirilmişdir. Bunun 

üçün əvvəlcə dəyişənlərin stasionarlığı Genişləndirilmiş Dikey-Fuller (ADF) [20] vahid kök 

testi ilə yoxlanmış, daha sonra isə DOLS metodu ilə qurulan model əsasında dəyişənlər ara-

sında uzunmüddətli dövr əlaqəsinin varlığı Parkın dəyişən əlavə etmə kointeqrasiya yanaş-

ması ilə test edilmiş və nəticədə dəyişənlər arasında əlaqənin ekonometrik modeli qurulmuş-

dur. 

Stock və Watson [21] tərəfindən irəli sürülən DOLS metodunda kointeqrasiya sistemində 

qarşılıqlı təsiri və ya endogenlik problemini aradan qaldıran qiymətləndirmə metodologiyası 

təklif edilir. DOLS uzunmüddətli dövr üçün dəyişənlər arasında potensial eynizamanlılıq me-

yilliyi üçün korreksiya olunmuş tarazlığın qiymətləndirilməsində istifadə olunur [22]. Bundan 

əlavə, Stock və Vatson [23] da Monte-Karlo simulyasiyaları (Monte Carlo Simulations) əsasın-

da DOLS-in digər alternativ metodlarla müqayisədə kiçik ölçülü nümunə qruplar üçün daha 

yaxşı olduğunu göstərir.  

Daha dəqiq nəticə əldə etmək üçün bu tədqiqatda DOLS ilə yanaşı Tam Modifikasiya Olun-

muş Ən Kiçik Kvadratlar Metodu (FMOLS) [24] və Kanonik Kointeqrasiya Reqressiyası (CCR) 

[25] yanaşmalarından da istifadə edilərək qiymətləndirmə aparılacaq. Çünki, DOLS kointeq-
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rasiya yanaşması ilə əldə olunan nəticələrin bu metodların tətbiqi ilə təkrar gözdən keçiril-

məsi daha etibarlı təhlil aparılmasına imkan verir. Çox texniki məsələ olduğundan yuxarıda 

qeyd olunan kointeqrasiya metodlarının və Parkın dəyişən əlavə etməkointeqrasiya testinin 

riyazi hesablama qaydası təqdim edilməyəcək. 

Bu tədqiqat üçün istifadə ediləcək məlumatlar 1995-2017-cı illəri əhatə edən aşağıdakı gös-

təricilərdir: 

*  ÜDM (GDP)- milyon manatla, ölkədə istehsal olunan əlavə dəyərlərin cəmi formasında 

ölçülmüşdür. 

*  Birbaşa xarici investisiyalar (FDİ)- milyon manatla ölçülmüş və ölkəyə daxil olan xalis inves-

tisiyaları əhatə edir. 

Bütün məlumatlar Dünya Bankı və Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatlarında qeyd 

edilən rəsmi göstəricilərdən əldə edilmişdir.  

Empirik nəticələr 

Modelin qiymətləndirilməsi aparılmazdan əvvəl vahid kök testləri vasitəsilə dəyişənlərin 

stasionarlığının yoxlanılması vacibdir. Bu məqsədlə dəyişənlərin stasionarlığını yoxlamaq üçün 

Genişləndirilmiş Dikey-Fuller (ADF) testi istifadə edilmişdir. Əldə olunan nəticələr Cədvəl 

1-də verilmişdir. Test nəticələrindən də göründüyü kimi bütün göstəricilər birinci tərtib fərq-

də stasionardır, yəni I(1)-dir. 

Cədvəl 1: Genişləndirilmiş Dikey-Fuller (ADF) vahid kök testlərinin nəticələri 

Səviyyədə 

  t-Statistikası p-qiyməti Gecikmə uzunluğu * Testin sərhəd qiymətləri ** 

GDP  -1.9647 0.587 0 1% -4.4407 

FDI  -1.0392 0.917 0 5% -3.6329 

     10% -3.2547 

1-ci tərtibfərqdən 

  t-Statistikası p-qiyməti Gecikmə uzunluğu * Testin sərhəd qiymətləri ** 

GDP  -3.6752 0.047 0 1% -4.6162 

FDI  -3.6748 0.053 2 5% -3.7104 

     10% -3.2978 

(*) Şvars meyarı əsasında seçilmişdir 

(**)MacKinnonun (1996) təktərəflitestiüçün p-qiymətləri. 

Daha sonra dəyişənlər arasında kointeqrasiya münasibətinin varlığını DOLS kointaqrasi-

ya yanaşması ilə qurulan modelə əsasən yoxlamışıq. Bu məqsədlə Parkın dəyişən əlavə etmə 

yanaşması kointeqrasiya testi istifadə olunmuşdur və test nəticələri cədvəl 2-də verilmişdir. 

Parkın dəyişən əlavə etmə yanaşması testlərinin nəticələrinə əsasən bütün hallarda p-qiyməti 

5%-dən böyük olmuşdur. Nəticə olaraq bu o deməkdir ki, dəyişənlər arasında uzunmüddətli 

dövrdə kointeqrasiya əlaqəsi vardır. Hər bir halda, “kointeqrasiya əlaqəsi yoxdur” sıfır hipo-

tezi 5% əhəmiyyətlilik dərəcəsində rədd olunur.  

Cədvəl 2: Parkın dəyişən əlavə etmə kointeqrasiya testi nəticələri 

 Qiymət df p-qiyməti 

Ki-kvadratı 3.692 2 0.158 

Qeyd: asılı dəyişən - ln(𝐺𝐷𝑃)𝑡. Sıfırhipotezi – dəyişənlər arasında kointeqrasiya əlaqəsivardır; ***, ** və * 

sıfır hipotezinin müvafiq olaraq 1%, 5% və 10% əhəmiyyətlilik dərəcəsində rəddolunduğunu göstərir; 

Optimal gecikmə ölçüsü Schwarz kriteriyasıəsasındamaksimum 2 period gecikmə olmaqla seçilib;  
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Kointeqrasiya testi olaraq istifadə olunan Parkın dəyişən əlavə etmə yanaşmasının nəti-

cələrinə əsasən qiymətləndirilən reqressiya tənliklərini uzunmüddətli dövr tənliyi kimi qəbul 

edərək şərh vermək olar. Cədvəl 3-də DOLSmetodu ilə yanaşı FMOLS və CCR kointeqrasiya 

metodları istifadə olunmaqla əldə olunan uzunmüddətli dövr üzrə elastiklik əmsalları təsvir 

olunmuşdur.Bu isə nəticələrin etibarılılığı və inandırıcılığı baxımından çox vacibdir. Metodo-

logiya hissəsində ifadə edildiyi kimi əsasən DOLS metoduna görə ətraflı şərh veriləcəkdir. Bu-

nunla yanaşı,bütün metodlara görə əldə edilən əmsallarla bağlı vahid fikir söyləmək mümkün-

dür. Bütün modellərdə birbaşa xarici investisiyları ifadə edən sərbəst dəyişənin əmsalı nəzəriy-

yə ilə də gözlənildiyi kimi müsbət və statistik olaraq əhəmiyyətlidir. Eyni zamanda əldə edilən 

əmsallar biri birinə çox yaxındır. 

Cədvəl 3. Uzunmüddətli dövr əlaqəsinin qiymətləndirmə nəticələri  

Dəyişən DOLS  FMOLS CCR 

FDI 0.63*** 0.63*** 0.76*** 

Sabit 10.67*** 10.43*** 7.73*** 

Qeyd: Asılıdəyişən; GDP. ***, ** və * sıfırhipotezininmüvafiqolaraq 1%, 5% və 10% 

əhəmiyyətlilikdərəcəsindərəddolunduğunugöstərir. Qiymətləndirməperiodu 1995-2017.  

Qiymətləndirmə nəticələri göstərir ki, digər dəyişənlər sabit qalarsa bir başa xarici inves-

tisiyalar 1% artarsa ÜDM 0.63% artar.Bu isə həm birbaşa xarici investisiyaların iqtisadi artı-

ma təsirləri ilə bağlı nəzəriyyə, həm də bir sıra başqa tədqiqat nəticələri ilə üst-üstə düşmək-

dədir və Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün adekvat sayıla bilər. 

Nəticə 

Bu tədqiqatda birbaşa xarici investisiyaların iqtisadi artım üzərindəki təsirləri müxtəlif 

kointeqrasiya metodları iləAzərbaycan iqtisadiyyatı baxımından qiymətləndirilmişdir. Model 

1995-2017-cı illərin müvafiq rəqəmsal göstəricilərindən istifadə edilərək qurulmuşdur. Qiymət-

ləndirmə nəticələrinə əsasən birbaşa xarici investisiyalar Ümumi Daxili Məhsula (ÜDM) müs-

bət təsir göstərir. 

Bu çalışmanın nəticəsi həmçinin bir sıra başqa tədqiqatların nəticələri ilə də üst-üstə düş-

məkdədir. Belə ki, əvvəl edilən bəzi araşdırmalarda da birbaşa xarici investisiyalar ÜDM ilə 

düz mütənasiblik təşkil edərək onu artırdığı müşahidə edilməkdədir. Göründüyü kimi iqtisa-

di artıma nail olmağın digər bir yolu da birbaşa xarici investisiyalardan səmərəli istifadə edil-

məsidir. Bu investisiyaların qeyri-neft sektorunun istehsalının və ixracının stimullaşdırılması 

məqsədilə səmərəli şəkildə təşkili ölkənin ixracatının şaxələnməsinə və həmçinin əsas priori-

tet məsələlərdən olan qeyri-neft sektorunun inkişafına səbəb olacaqdır.  
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