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Xülasə 
Tədqiqatın məqsədi - aqrar sektora investisiya axınının səmərəliliyinin müəyyən edil-məsində trend 

modellərinin tədqiqi. 

Tədqiqatınmetodologiyası – müqayisəli və analitik təhlil, sistemli yanaşma. 

Tədqiqatın nəticələri - investisiya axınının səmərəliliyinin müəyyən edilməsində trend modelləri 

ümumiləşdirilmişdir. 

Açar sözlər: aqrar sektor, investisiya,model, səmərəli variantın seçilməsi,optimal hədd. 

 

GİRİŞ 

Azərbaycan Respublikasındaaqrar sektora 

investisiyanın cəlb edilməsinin mövcud nəzəri 

və praktiki təhlili aparılaraq qısa və uzun 

müddətli investisiya qərarlarının qiymətləndi-

rilməsi nəzərdən keçirilməsi məqsədi ilə aşa-

ğıdakı işlər yerinə yetirilmişdir: 

 xərc məsrəflərinin (daimi və dəyişən 

xərclərin) təhlili; 

 zərərsizlik nöqtəsinin (təhlükəsizlik zo-

nasının) təhlili; 

 optimal istehsal, çeşidlər, satışın həcmi, 

qəbul ediləcək qərarların təhlili; 

 məqsədyönümlü istehsal fəaliyyətinin 

genişləndirilməsinə və ya aparılmasında kon-

kret qərarın verilməsi;  

 məhsul istehsalının bu və ya digər çe-

şidlərinin səmərəli variantların seçilməsi.  

 Qeyd edilənlərlə yanaşı investisiyanın 

cəlb edilməsinin səmərəsini aşağı salan aşağı-

dakı məhdudlaşdırıcı faktorları nəzərdən keçi-

rilmiş vəöyrənilmişdir: 

məhsul istehsalının və satışının tələbat həddi;  

 işçi qüvvəsi (ümumi sayı, məşğul olanlar 

və mütəxəssislərin səviyyəsi); 

 mineral ehtiyatların, material və xamma-

lın kifayət qədər olması; 

 istehsal gücü və texnoloji avadanlıqlarla 

təminata səviyyəsi; 

 maliyyə ehtiyatları (əsas kapitala qoyulu-

şu) məqsəd ilə səviyyəsi.  

 

İnvestisiyanın cəlb edilməsində uzun 

müddətli dövrlərdə qərarların qəbul 

edilməsi 
İnvestisiyanın cəlb edilməsində uzun 

müddətli dövrlərdə qərarların qəbul edilməsi 

məqsədilə aşağıdakı hesabat metodlarından 

istifadə edilərək işlər yerinə yetirilmişdir: 

 cari xalis dəyər (kapitallaşma dəyər) me-

todundan istifadə edilmiş; 

 kapital qoyuluşunun ödəmə hesablaşma 

metodu ilə; pul daxil olmalarının (axınının) 

diskontlaşma üsulu ilə; 

daxili gəlirin norma metodu ilə; gəlirlik in-

deks metodu ilə hesabat təhlilləri aparılmışdır. 

Qeyd edilən nəzəri və metodoloji üsullara 

əsasən Azərbaycan Respublikasının iqtisadi 

rayonlarında investisiyanın cəlb edilməsinin 

qısa müddətli qəbul edilməsi məqsədi ilə aşa-

ğıdakı təhlili nəzərdən keçirək. Təhlil Azər-

baycan Respublikasının Lənkəran iqtisadi ra-

yonunungös-təriciləri əsasında yerinə yetiril-

mişdir.  

Lənkəran iqtisadi rayonundak/t bitkiçilik 

məhsullarının natural ifadədə xərc məsrəfləri 

aqrotexniki normativ hesabı ilə: əmək məsrəfi 

iqtisadi rayonda mövcud bitki məhsulların 

120597,1 hektar əkin sahəsi üzrə istehsalına il 

ərzində 1754686,4 min adam/saat təşkil edir 

ki, bundan da növbəti məzuniyyətləri, xəstə-

likləri,  bayram və bazar günləri çıxıldıqdan  

sonra qalan tabel fond vaxtı hesabı ilə iqtisadi 

rayonda məşğulluğun təmin edilməsi 40952,4 

nəfər təşkil edir. Onlardan qeyri kənd təsərrü-

fatı sahələrində çalışanlar 53,8 min nəfər, 

dövlət inzibati idarəetmə sferalarında işləyən-

lərin 4,3 min nəfəri nəzər alsaq qeyri kənd 

UOT: 338.43; 338.24.01 

JEL: Q 10; R 15 
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təsərrüfatı  çalışanların sayı cəmi 58,1 min 

nəfər təşkil edir ki, yerdə  qalanı əmək qabi-

liyyətli əhali 383,2 min nəfər təşkil edir.  

Lənkəran iqtisadi rayonunda kənd təsərrü-

fatının heyvandarlıq məhsulları üzrə natural 

əmək məsrəfi hesabı ilə illik adam/saatdüşən 

məşğulluğun miqdarı:iri buynuzlu-326183 

baş-71260133 adam/saat-39154 nəfər;kiçik 

buynuzlu-456160 baş-22172005 adam/saat-

12182 nəfər;quşlar-638524 baş-8141317 

adam/saat-4473-nəfər; arılar-29400 ailə-

1856021 adam/saat-1010 nəfər;ət istehsalı  

19209 ton-5484532 adam/saat-3014 nəfər; 

süd istehsalı-169280 ton-23742114 adam/saat 

-13045 nəfər; yun-812 ton-9928815 adam/saat 

-5454 nəfər;yumurta-101793 min ədəd-

30084657 adam/saat 16530 nəfər. Cəmi 

172648840 adam/saat-94862 nəfər.  

Bütünlükdə Lənkəran iqtisadi rayonunda 

istehsal edilən bitkiçilik və heyvandarlıq məh-

sul istehsalı potensialına natural (fiziki) 

ifadədə əmək tutumu 

 (1754686,4+17264884,0)= 19019570,4 

min adam/saat və ya 144211,3 nəfər adam 

tələb olunur.Lənkəran iqtisadi rayonunda olan 

əmək qabiliyyətli əhalinin nəzərə alsaq möv-

cud istehsal potensialından (311-144,2)=166,2 

min nəfər, tələbatdan artıq yaranmaqla, əmək 

tutumu-nun 53,4% təmin etmək imkanındadır. 

Nəticədə əmək tutumuna görə məşğulluğun 

aşağı səviyyədə olması öz növbəsində də əha-

linin istehsal təsərrüfat fəaliyyətindən daxil 

olan gəlirlərin də aşağı düşməsinə zəmin ya-

radır. Lənkəran iqtisadi rayonununaqrar 

sahəsinə  məhsul istehsalının xərc və gəlirlə-

rinin  axı-nın səmərəliyinin müəyyən edilməsi 

məqsədi ilə trend modellərini, yəni statistik və 

hesabat yolu ilə müəyyən olunan, iqtisadi 

artımın və ya enmənin tendensiyaları əsasında 

qurulan iqtisadi gös-təricilərin dəyişikliklərini 

müəyyənləşdirən riyazi-iqtisadi göstəricidir.  

İqtisadiyyatda trend göstəricilər qanuna 

uyğun müəyyən asılılıqlara malik dəyişmə 

hərəkətinin üstün və ya qeyri-üstün hərəkət 

istiqamətidir.Aqrar sahədə, istehsal faktorla-

rının mürəkkəb sistemə malik olması, iqtisa-

di təhlükəsizlik sisteminin əsası olan ərzaq 

təhlükəsizliyi ilə bağlı olduğundan bu sahə 

üçün geyri-səlislik (qeyri-müəyyənlik) və risk 

səciyyəvidir.  

Lənkəran iqtisadi rayonunda aqrar sektora 

investisiyanın cəlb edilməsinin mövcud nəzəri 

və praktiki təhlili aparılaraq qısa və uzun 

müddətli investisiya qərarlarının qiymətləndi-

rilmə-sinin nəzərdən keçirilməsi məqsədi ilə 

aşağıdakı işlər yerinə yetirilmişdir: 

I.İnvestisiyanın cəlb edilməsində qısa 

muddətli dövrdə qərarların qəbul edilməsi 

məqsədiilə aşağıdakı işlər görülmüşdür: 

a.Xərc məsrəflərinin (daimi və dəyişən 

xərclərin) təhlili. 

b.Zərərsizlik nöqtəsinin (təhlükəsizlik zo-

nasının) təhlili. 

v.Optimal istehsal, çeşidlər, satışın həcmi, 

qəbul ediləcək qərarların təhlili. 

d.Məqsədyönümlü istehsal fəaliyyətinin 

genişləndirilməsinə və ya aparılmasnda konk-

ret qərarın verilməsi. 

e.Məhsul istehsalının bu və ya digər çe-

şidlərinin səmərəli variantların seçilməsi. 

 Yuxarıda qeyd edilənlərlə yanaşı investi-

siyanın cəlb edilməsinin səmərəsini aşağı 

salan aşağıdakı məhdudlaşdırıcı faktorları 

nəzərdən keçirilmişdir: 

 məhsul istehsalının və satışının tələbat 

həddi; işçi qüvvəsi (ümumi sayı, məşğul olan-

lar və mütəxəssislərin səviyyəsi);  

 mineral ehtiyatların, material və xam-

malın kifayət qədər olması; 

 istehsal gücü və texnoloji avadanlıq-

larla təminat səviyyəsi;  

 maliyyə ehtiyatları (əsas kapitala 

qoyuluşu) məqsəd ilə səviyyəsi öyrənilmişdir.  

II. Layihədə investisiyanın cəlb edilməsin-

də uzun müddətli dövrlərdə qərarların qəbul 

edil-məsi məqsədi ilə aşağıdakı hesabat me-

todlarından istifadə edilərək işlər yerinə yeti-

rilmişdir: 

a.Cari xalis dəyər (kaptallaşma dəyəri) me-

todundan istifadə edilmişdir. 

b.Kapital qoyuluşunun ödəmə hesablaşma 

metodu ilə. 

v.Pul daxil olmalarının (axınının) diskont-

laşma üsulu ilə. 

d.Daxili gəlirin norma metodu ilə. 

e. Gəlirlik indeks metodu ilə hesabat təh-

lilləri aparılmışdır. 
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Lənkəran iqtisadi rayonunda əkin sahələrin-

dən istifadə səviyyəsi və əkin sahələrinin geniş-

ləndirilməsi imkanlarına görə əkin sahələri 

ümumi torpaq sahəsinin (fondunun) 19,9%-

təşkil edir, əkilmiş əkin sahələri  ümumi əkin 

sahələrinin 88,3% təşkil edir. Əkin sahələri 

ümumi torpaq sahəsinin 19,9% təşkil etməsi 

aqrar sahənin inkişafında aşağı səviyyə hesab 

edilir. İnkişaf etmiş aqrar ölkələrdə əkin sahə-

lərin ümumi torpaq sahələrinin ən minimal həd-

di 35,0% hesab edilir. Əkilmiş əkin sahələrinin 

ümumi əkin sahəsinin 81,6% optimal hesab 

edilir. Belə ki, aqrar texniki qaydalara əsasən 

10-20,0% yenidən bərpaya yönəldilə bilər. Əkil-

miş əkin sahələrin 81,6% olması əkin sahəsinin 

intensiv və yüksək şumlanmasını  kimi xarakte-

rizə edilir. Əkin sahəsində səpin aparılmış 

sahənin xüsusi çəkisinin 84,8% təşkil etməsi 

yüksək intensiv səpin işlərinin aparılması 

göstəricisidir. Şum sahələrində meliorasiya iş-

lərin aparılması, yəni 6,7% dövriyyədən kənar-

laşdırılaraq yenidən bərpası optimal hədd hesab 

edilə bilər.Suvarılan əkin sahələrinin 33,3% və 

dəmyə torpaqların 66,7% nisbətində dəyişməsi 

bir qədər yaxşı hal hesab edilə bilməz. Belə ki, 

beynəlxalq standartlara əsasən Lənkəran iqtisadi 

rayonunda yağıntının miqdarına əsasən ən mi-

nimal hədd suvarılan torpaqlar 55,0%, dəmyə 

torpaqlar isə 45,0%-dən yuxarı olmamalıdır. 

Kənd təsərrüfatında əkin sahələrinin struktur 

quruluşu onun iqtisadi səmərəliliyi ilə birbaşa 

qarşılıqlı bağlı olduğundan Lənkəran iqtisadi 

rayonunda kənd təsərrüfatı əkin sahələrinin 

istifadəsinin iqtisadi səmərəliliyinin qiymət-

ləndirilməsini nəzərdən keçirək. 

Lənkəran iqtisadi rayonunda kənd təsərrü-

fatı əkin sahələrinin istifadəsinin iqtisadi 

səmə-rəliliyin qiymətləndirilməsi torpağın 

kənd təsərrüfatında əsas istehsal vasitəsi kimi 

məhsul isteh-salının səviyyə hazırlığına təsir 

göstərməklə onun istehsal sistemi göstəri-

cilərinə bir başa bu və ya digər formada təsir 

göstərir. Lənkəran iqtisadi rayonunda 2014-cü 

ildə əkilmiş bütün bitkilər üzrə torpaqlar 

120623,4hektar. İstehsal xərcləri 142335,0 

min manat, ümumi yığım 7989071 sentner, 

məhsul istehsalı  satış qiyməti ilə 25846,5 min 

manat satılmış məhsulun tam maya dəyəri 

128434,0 min manat olmaqla xərc və səmərə 

göstəriciləri, 1 hektar istehsal xərci 845,2 

manat, bütün növ bitkilər üzrə orta məhsuldar-

lıq 62,9sentner, 1sentner məhsulun maya 

dəyəri 14,0 manat. Bütün bitkilər üzrə orta, 

ümumi gəlir 1 hektar səpin sa-həsinə 1055,8 

manat, 1 hektarsəpin sahəsinə düşən xərc 

819,2 manat, 1 hektar səpin sahəsinə düşən 

mənfəət 236,6 manat olmuşdur. Bütün bitki 

növləri üzrə orta rentabellik 22,4% təşkil edir. 

Bütün bitki növləri üzrə ortalama 22,4% ren-

tabellik səviyyəsi çox aşağı göstəricidir. Sit-

rus, bostan, tərəvəz, üzüm və çay bitkiləri 

üçün rentabellik səviyyəsi qeyri qənaətbaxış 

hesab edilir. Buna görə Lənkəran iqtisadi ra-

yonunda kənd təsərrüfatı məhsullarının isteh-

salını qaldırmaq üçün ilkin şərtlərdən biri əkin 

sahələrinin iqtisadi səmərəliliyini yüksəltmək 

lazımdır və  əsas məhsuldar bitki növlərinə 

investisiyanın cəlb edilməsi təmin edilməlidir. 

Lənkəran iqtisadi rayonunda investisiyanın 

maliyyələşdirilməsi istehsal proqramına uy-

ğun olaraq mümkün və mövcud mənbələr 

hesabına ödənilməsi hesablanmışdır. Bu mən-

bələrdən sahibkarın xüsusi vəsaiti 259750,4 

min manat, o cümlədən fiziki şəxslərin 

gəlirlərinin və ya hüquqi şəxslərin mənfəəti-

nin yenidən bölüşdürülməsi hesabına əsas 

vəsaitlərin istehsalına (amor-tizasiya)  daxil 

olmalardan 60976,0 min manat və s. daxil 

olmalardan 25607,4 min manat hesab-

lanmışdır. Sahibkarın xüsusi vəsaitini istehsal 

təsərrüfat fəaliyyətindən formalaşdırdığı hal-

da, sahibkarın xalis gəlirinin (mənfəətinin) 

formalaşması istismar fazasında maliyyələşdi-

rilməsi nəti-cəsində formalaşmışı mümkün 

olacaqdır. Bu 10 il müddətində 3544343,0 

min manata çatacaq və 32,2% artaraq bir 

rəqəmli inflyasiya riskinin toplanmasına 

zəmin yaradacaqdır.  

İnvestisiya layihəsinin maliyyələşdirilmə-

sinin əsas mənbələrindən biri də borc vəsait-

ləri-dir ki, istehsal proq-ramına uyğun olaraq 

tələbat 62340,8 min manat təşkil edir. İnvesti-

siyanın kommersiya səmərəliliyin hərəkətve-

rici qüvvəsi istehsal fəaliyyət proqramı 

nəticəsində sahib-karların xüsusi vəsaiti hesa-

bına borc vəsaitinin cəlb edilməsinə dayanıqlı 

dəstəyin yaranmasına səbəb olacaqdır ki, bu 

da öz növbəsində investisiyanın vaxtında 
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vəsaitlə təmin edilməsində ən əsas və vacib 

şərti olan pul axının tənzimlənməsini təmin 

edəcəkdir. Çünki investisiyanın səmə-rəliliyi 

pul axının vaxta uyğun tənzimlənməsi və 

təyinatına uyğun xərclənməlidir. 

Bütünlükdə,Lənkəran iqtisadi rayonu üzrə 

aqrar sahəyə 302150,4 min manat tələb olun-

maqla, investisiya qoyuluşu nəticəsində xərc 

məsrəflərini nəzərə alaraq 10 il müddətinə 

kapitallaşan xalis gəlir 91730,7 min manat 

səviyyəsinə investisiyanin gəlirlik indeksi 

2,03>1 olmaqla müsbət tendensiya kini 

qiymətləndirmək olar. Lənkəran iqtisadi rayo-

nu üzrə pul axını üzrə investisiyanın iqtisadi 

səmərəliliyi mövcud istehsal proqramına 

əsasən yəni 120597,1 hektar əkin sahəsi, 

197490 ton ət, 155437 ton süd, 850 ton yun, 

100933 min ədədyumurta istehsalı hesabı ilə 

istehsal əməliyyatından 466127,0 min manat 

investisiya fəaliyyətindən ildə 54147,9 min 

manat pul axını imkan verəcəkdir ki, investi-

siyaya tələb olunan 302150,4 min manat for-

ma-laşdırılsın. Belə ki, mövcud qiymətlərlə 

istehsal satış qiyməti gəlir 466127,0 min ma-

natdan əməliyyat xərclərinin 346333,8 min 

manat fərqi nəticəsində ümumi mənfəət 

75898,3 min manat qalacaq və bundan torpaq 

əmlak vergisini və s. ödəmələr nəticəsində 

xalis mənfəət formalaş-dıqca, mənfəətin yeni-

dən bölüşdürülməsi nəticəsində pul axını va-

sitəsilə investisiyaya tələb olunan 302154,2 

min manat formalaşmaqla istehsal proqramı 

üzrə 367658,5 min manat vəsaitin formalaş-

masına zəmin yaradacaqdır.  

Lənkəran iqtisadi rayonu üzrə investisiya 

pul axının maliyyə səmərəlik əmsalları üzrə 

göstəricilərə nəzər yetirsək görərik ki, cari 

likvidlik əmsalı 0,17-dən artaraq investisiya 

maliyyə-ləşdirmə dövrünün sonuna 0,85 

əmsala kimi yüksələcək və bu göstərici 

beynəlxalq təcrübədə 0,7-0,8 arasında optimal 

hesab edilir. Sürətli likvidlik əmsalı isə 0,217-

0,33 arasında dəyişəcəkdir ki, 0,3-0,5 arasında 

optimal hesab edilir. Maliyyə davamlılıq 

əmsallar isə, yəni xüsusi kapitalın cəlb edilmə 

əmsalı 0,65-1,02 arasında dəyişəcəkdir ki, bu 

da optimal normadan bir qədər kənarlaşması-

na (optimal 0,1-0,5) səbəb olacaqdır. Cəlb 

edilmiş kapitalın toplum əmsalı 0,82-0,991 

kimi aşağı düşəcəkdir ki, optimal 0,7-0,3 he-

sab olunur. Satışdan rentabellik 15,2-26,5% 

qədər artaraq yaxşılaşacaqdır. Kapitallaşma 

əmsalı, yəni maliyyə təkan dəstəyi əmsalı 2,3-

1,4 qədər azalmaqla yaxşı hal hesab edilir 

belə ki, optimal 1,5-dən yuxarı olmamalıdır. 

Maliyyələşdirmə əmsalı 0,65–0,996 kimi 

yüksələcəkdir ki, yaxşı hal 0,6-dan yuxarı 

hesab edilir. Maliyyə asılılığı əmsalı 0,35-0,4 

enəcəkdir ki, optimal 0,4-0,6 arasında hesab 

edilir. Xüsusi maliyyə təminatı əmsalı 0,44-

0,61 qədər yüksələcəkdir ki, optimal 1,0-1,25 

əmsal hesab edilir. Maliyyə dayanıqlı əmsalı 

0,6-0,62 arasında formalaşacaqdır ki, bu əm-

sal üzrə normal 0,5-dən aşağı olmaması yaxşı 

hal kimi qiymətləndirilir. 

Beləliklə, Lənkəran iqtisadi rayonuüzrə 

nəzərdə tutulan investisiya pul axının maliyyə 

səmərəlik əmsalları əksər hallarda yaxşı 

qiymətləndirilir.  

Lənkəran iqtisadi rayonunda aqrar sektora 

investisiyanın cəlb edilməsinin mövcud nəzəri 

və praktiki təhlili aparılaraq qısa və uzun 

müddətli investisiya qərarlarının qiymətləndi-

rilməsinin nəzərdən keçirilməsi məqsədi ilə 

aşağıdakı işlər yerinə yetirilmişdir: 

 investisiyanın cəlb edilməsində qısa 

muddətli dövrdə qərarların qəbul edilməsi 

məqsədiilə aşağıdakı işlər görülmüşdür; 

 xərc məsrəflərinin (daimi və dəyişən 

xərclərin) təhlili;  

 zərərsizlik nöqtəsinin (təhlükəsizlik zo-

nasının) təhlili;  

 optimal istehsal, çeşidlər, satışın həcmi, 

qəbul ediləcək qərarların təhlili; 

 məqsədyönümlü istehsal fəaliyyətinin 

genişləndirilməsinə və ya aparılmasnda konk-

ret qərarın verilməsi; 

 məhsul istehsalı-nın bu və ya digər çe-

şidlərinin səmərəli variantalırn seçilməsi. 

Qeyd edilənlərlə yanaşı investisiyanın cəlb 

edilməsinin səmərəsini aşağı salan aşağıdakı 

məhdudlaşdırıcı faktorları nəzərdən keçiril-

mişdir: 

 məhsul istehsalının və satışının tələbat 

həddi; işçi qüvvəsi (ümumi sayı, məşğul olan-

lar və mütəxəssislərin səviyyəsi); 
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 mineral ehtiyatların, material və xam-

malın kifayət qədər olması; istehsal gücü və 

texnoloji avadanlıqlarla təminat səviyyəsi; 

 maliyyə ehtiyatları (əsas kapitala qoyu-

luşu) məqsəd ilə səviyyəsi öyrənilmişdir.  

 İnvestisiyanın cəlb edilməsində uzun 

müddətli dövrlərdə qərarların qəbul edilməsi 

məqsədi ilə aşağıdakı hesabat metodlarından 

istifadə edilərək işlər yerinə yetirilmişdir: 

 cari xalis dəyər (kaptallaşma dəyər) me-

todundan istifadə edilmiş; 

 kapital qoyuluşunun ödəmə hesablaşma 

metodu ilə; pul daxil olmalarının (axınının) 

diskontlaşma üsulu ilə; 

 daxili gəlirin norma metodu ilə; 

 gəlirlik indeks metodu ilə hesabat təh-

lilləri aparılmışdır. 

Bu qeyd edilən nəzəri və metodoloji üsul-

lara əsasən Lənkəran iqtisadi rayonunda in-

vestisiyanın cəlb edilməsinin qısa müddətli 

qəbul edilməsi məqsədi ilə aşağıdakı təhlil 

nəzər-dən keçirilir. 

Lənkəran iqtisadi rayonunda k/t bitkiçilik 

məhsullarının natural ifadədə xərc məsrəfləri 

aqrotexniki normativ hesabı ilə:əmək məsrəfi 

iqtisadi rayonda mövcud bitki məhsulların 

120597,1 hektar əkin sahəsi üzrə istehsalına il 

ərzində 1754686,4 min adam/saat təşkil edir 

ki, bundan da növbəti məzuniyyətləri, 

xəstəlikləri, bayram və bazar günləri çıxıl-

dıqdan sonra qalan tabel fond vaxtı hesabı ilə 

iqtisadi rayonda məşğulluğun təmin edilməsi 

40952,4 nəfər təşkil edir. Onlardan qeyri kənd 

təsərrüfatı sahələrində çalışanlar 50,8 min 

nəfər, dövlət inzibati idarəetmə sferalarında 

işləyəfnlərin 3,5 min nəfəri nəzər alsaq qeyri 

kənd təsərrüfatı  çalışanların sayı cəmi 54,3 

min nəfər təşkil edir ki, yerdə qalanə əmək 

qabiliyyətli əhali 311,0 min nəfər təşkil edir.  

Lənkəran iqtisadi rayonunda kənd təsərrü-

fatının heyvandarlıq məhsulları üzrə natural 

əmək məsrəfi hesabı ilə illik adam saat 

(nəfərə) düşən məşğulluğun miqdarı: iri buy-

nuzlu–326183 baş-71260133 adam/saat-

39154 nəfər; kiçik buynuzlu–456160 baş–

22172005 adam/saat–12182 nəfər; quşlar–

638524 baş–8141317 adam/saat–4473 nəfər; 

arılar–29400 ailə–1856021 adam/saat–1010 

nəfər; ət istehsalı 19209 ton–5484532 

adam/saat–3014 nəfər; süd istehsalı-169280 

ton-23742114 adam/saat – 13045 nəfər; yun–

812 ton–9928815 adam/saat–5454 nəfər; yu-

murta–101793 minədəd – 30084657 

adam/saat - 16530 nəfər. Cəmi172648840 

adam/saat-94862 nəfər. 

Bütünlükdə Lənkəran iqtisadi rayonunda 

istehsal edilən bitkiçilik və heyvandarlıq məh-

sul istehsalı пotensialına natural (fiziki) 

ifadədə əmək tutumu 

 (1754686,4+172648840)=19019570,4 min 

adam/saatvə ya 144211,3 nəfər adam tələb 

olunur. Lənkəran iqtisadi rayonunda olan 

əmək qabiliyyətli əhalinin nəzərə alsaq möv-

cud istehsal potensialından(311-144,2)=166,8 

min nəfərtəlabatdan artıq yaranmaqla, əmək 

tutumu-nun 53,4% təmin etmək imkanındadır. 

Nəticədə əmək tutumuna görə məhğulluğun 

aşağı səviyyədə olması öx növbəsində də əha-

linin istehsal təsərrüfat fəaliyyətindən daxil 

olan gəlirlərin də aşağı düşməsinə zəmin ya-

radır.    

Hesablamaya əsasən Lənkəran iqtisadi ra-

yonunda kənd təsərrüfatı (bitkiçilik) məhsul-

larının  xərc məsrəfi və satış dəyərini 

nəzərdən keçirək.2014-cü ildə Lənkəran iqti-

sadi rayonunda kənd təsərrüfatı məhsullarının 

məsrəf  xərcləri 346333,8 min manat təşkil 

edir, ümumi gəlir 466127,0 min manat, 

mənfəətdən  vergilər nəzərə almadan ümumi 

mənfəət 119793,2 min manat təşkil etmişdir. 

Bu hesabatlara əsasən qısa müddətli dövrdə 

investisiyanın cəlb edilməsinin zərərsizlik 

həddini təhlükəsiz zonanı və istehsalın opti-

mallaşmasını müəyyənləşdirərək: 

- Lənkəran iqtisadi rayonununtələb olunan 

investisiya 302150,4 min manat təşkil edir və 

inflyasiya səviyyəsini 5,7% (bir rəqəmli) 

nəzərə alıb nəzərdən keçirək. 

Lənkəran iqtisadi rayonunun aqrar sekto-

runa investisiyanın maliyyələşdirilməsi 

mənbələri üzrə pul axınının  trend modellərini 

nəzərdən keçirək.Lənkəran iqtisadi rayonunu-

naqrar sahəsi-nə  məhsul istahsalının xərc və 

gəlirlərinin  axının səmərəliyinin müəyyən 

edilməsi məqsədi ilə trend modellərini, yəni 

statistik və hesabat yolu ilə müəyyən olunan, 

iqtisadi artımın və ya enmənin tendensiyaları 

əsasında qurulan iqtisadi göstəricilərin dəyi-
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şikliklərini müəyyənləşdirən riyazi-iqtisadi 

qrafik göstəricidir.  

Trend modelləri riyazi tənliklər əsasında 

xətti, logarifmik, üstlü, polinominal, ekspo-

nensial və sairəyə əsasən müəyyənləşdirilir. 

Trendlə zaman sıralarına əsasən verilən  

qrafik təsvir əsa-sında, sıraların dinamiki 

göstəricilərin orta vahidinin tapılması yolu 

ilə qurulur.İqtisadiyyatda trend-göstəricilər 

qanuna uyğun müyyən asıllıqlara malik 

dəyişmə hərəkətinin üstün və ya qeyri – üs-

tün hərəkət istiqamətidir. 

   Aqrar sahadə, istehsal faktorlarının 

mürəkkəb sistemə malik olması, iqtisadi təh-

lükəsiz-lik sisteminin əsası olan ərzaq təh-

lükəsizliyi ilə bağlı olduğundan bu sahə üçün 

geyri-səlislik (geyri-müəyyənlik) və risk 

səciyəvidir. Bu mənada aqrar sahə onun aqro-

texniki iqtisadi göstəri-ciləri onların təhlili və 

proqnozlaşdırılması, bu göstəricilər arasında 

asıllıqların öyrənilməsində riyazi- statistik  

üsul və modellərdən istifadə olunması müassir 

dövrün vacib şərtlərindən biridir. 

Bütün bu qeyd edilənləriLənkəran iqti-

sadi rayonunuəsas götürməklə aqrar 

sahəsi-nə investisiya axımının səmərəliyinin 

müəyyən edilməsində - trend modellərini 

nəzərdən keçirək (1,2,3). 

Təhlilə əsasən Lənkəran iqtisadi 

rayonununaqrar sektorunda investisiyaların 

maliyyə-ləşdirilməsi, cəmi xərc də gəlir 

vəsaitlərinin mənbələri üzrə pul eksponsional 

trend modelinə əsasən 

 

y=732,67e0,0002 

dispersiya əmsalı  

R2=0,6353 

 

oldugundan xətti trend modelinə əsasən 

cəmi xüsusi vəsait ilə xarici investsiya (borc 

vəsaiti) cəlb edilməsi məqsəd yönümlü hesab 

edilir. 

Təhlilə əsasən Lənkəran iqtisadi 

rayonununaqrar sektorunda investisiyaların 

maliyyə-ləşdirilməsi, cəmi xərc də gəlir 

vəsaitlərinin mənbələri üzrə pul axımının xətti 

trend modelinə əsasən 

 

y=1,318x+568,19 

dispersiya əmsalı 

R2 = 0,906 

 

oldugundan xətti trend modelinə əsasən 

cəmi xərc və gəlir investsiya cəlb edilməsi 

məqsəd yönümlü hesab edilir. 

Təhlilə əsasən Lənkəran iqtisadi 

rayonununaqrar sektorunda investisiyaların 

maliyyə-ləşdirilməsi,cəmi xərc dəgəlir 

vəsaitlərinin mənbələri üzrə pul axımının 

loqarifmik trend modelinə əsasən  

 

y=4523,9ln(x)-22898 

dispersiya əmsalı  

R2 = 0,6426 

oldugundanxətti trend modelinə əsasən 

cəmi xərc və gəlir investsiya cəlb edilməsi 

məqsəd yönümlü hesab edilir. 

Təhlilə əsasən Lənkəran iqtisadi 

rayonununaqrar sektorunda investisiyaların 

maliyyə-ləşdirilməsi, cəmi xərc də gəlir 

vəsaitlərinin mənbələri üzrə pul axımının 

polnominal trend modelinə əsasən  

 

y=2E-05x2+0,9216+1219,5 
dispersiya əmsalı 

R2=0,9598 

oldugundanxətti trend modelinə əsasən 

cəmi xərc və gəlir investsiya cəlb edilməsi 

məqsəd yönümlü hesab edilir. 

Təhlilə əsasən Lənkəran iqtisadi rayonunu-

naqrar sektoruna investsiyaların maliyyə-

ləşdirilməsi, cəmi xərc və gəlir vəsaitlərin 

məmbələri üzrə pul axımının üstlü trend mo-

delinə əsasən 

y = 6,6884x -0,823 

dispersiya əmsalı  

R2=0,8218 

olduğundanyeni, 0,5-dən böyük vahidə 

yaxin olduğundan üstlü trend modelinə əsasən 

cəmi xərc və gəlir ilə xarici investsiyaların 

cəlb edilməsi məqsəd yönümlü hesab edi-

lir.Tədqiqat nəticəsində Lənkəran iqtisadi 

rayonununaqrar sektoruna, xüsusi və investsi-

ya vəsaitləri üzrə istehsalın proqnozlaşdırıl-

masının trend modellərindən aşağıdakı 

qənaətə gəlmək olar. 

Trend modelləri üzrə araşdırmalardan 

məlum olur ki, Lənkəran iqtisadi rayonunu-
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naqrar sektorunda sahib-karların istehsaldan 

əldə etdikləri gəlir və xərc vəsaitləri həmin 

məbləğə uyğun proporsiyada olaraq, xarici 

investsiyaların cəlb edilməsi və investsiya 

qoyuluşu nəticəsində pul axının səmərəliyi 

bütün modellər üzrə, funksional tənliklər asıl-

lığına əsasən trend dispersiyası  

R2=0,5-dən 

yuxarı olmaqla və eyni zamanda vahidə 

yaxın olduğundan yəni mövcud məsrəf xərcləri 

346333,8 min manat, gəlirlərin 119793,2 min 

manat proporsiya nisbətinə uyğun olaraq 

302150,4 min manat investisiya qoyuluşu for-

masında vəsaitlərin cəlb edilməsi istehsalın 

inkişaf dəstək liverincinin qorunmasını təmin 

etməklə, xarici investsiyaların 10 illik müddətə 

geri qay-tarılması mümkün olmaqla, investsi-

yaların cəlb edilməsi, məqsəd yönümlü hesab 

edilir. Başqa sözlə Lənkəran iqtisadi rayonun-

yerli sahibkarların xüsusi vəsaiti ilə xarici in-

vestsiyaların cəlb edilməsi nəticəsində, əldə 

ediləcək borc vəsaiti arasında yəni nisbi taraz-

lıq praporsiyası arasında bütün modellər üzrə 

interpretasiyası asılığının uyğun və yaxın 

dəyişmələrlə baş verir ki, bu xarici investsiya-

nın cəlb edilməsini zəruri edir. 

Hesablamalardan göründüyü kimi, kapital-

laşan cari xalis gəlir bitkiçilikdə (subtropik, 

çay-çılıq, tərəvəz və bostan bitkiləri nəzərə 

alınmaqla taxıldan başqa) 15 il ərzində cəlb 

edilən 302150,4 min manat 248955,8 min 

manat gəlirlə kapitallaşdığı halda bu dövrdə 

heyvandarlıqda həmin məbləğ investisiya - 

82988,1 min manat ziyanla başa verəcəkdir 

ki, bu da kənd təsərrüfa-tında əsas fondların 

(texnikanın) istismar dövründən yüksək-

dir.Gəlirlik indeksi bitkiçilikdə xü-susən də 

subtropik çayçılıqda 2,24 indeks olmaqla, 

yəni (2,24>1) yüksək hal, heyvandarlıqda isə 

gəlirlik indeksi 0,82 olmaqla yəni (0,82<1) 

məqbul hesab edilir. 

Bitkiçilikdə investisiyanın geri qaytarılma-

sı 3-ildə mümkün olduğu halda, heyvandar-

lıqda özünü 4-ilə özünü doğruldur. Lakin 

heyvandarlıqda gəlirlik az olsa da əmək tutu-

muna görə məşğulluğun təmin edilməsi 

(172648840: 66472500)=2,52 dəfə artıqdır. 

Bu da inflyasiya dövründə istehsal təsərrüfat  

işlərində müsbət təsir etmək imkanları yara-

dır, defelyasiya dövrün-də  mənfi nəticələrə 

zəmin yaradır.Daxili gəlir-lik norması yəni 

investisiyanın hər vahid gəlirin əldə edilməsi 

üçün bitkiçilikdə 16,7% gəlirlik stavkası tələb 

edildiyi halda, heyvandarlıq-da bu stavka 

35,3% yəni baha başa gəlir. İnvestisiyanın 

səmərəlik əmsalı bitkiçilikdə (xüsusən də, çay 

və subtropik bitkilərdə) 1,36, yəni  1,36>1 

yaxşı hal, heyvandarlıqda isə 0,23<1 olduğun-

dan qeyri məqbul hesab edilir. 

Lənkəran iqtisadi rayonununaqrar sekto-

runda investsiyaların maliyyələşdirməsiüzrə 

investsiya qoyuluşu ilə aqrar sahə arasında 

istehsal xərcləri ilə kapitallaşan xalis cari də-

yər pul axımının eksponsional modelinə 

əsasən  

y=116,79 e0,003 x 

dispersiya əmsalı 

R2=0,7106–yə 

bərabər olmaqla 0,5-dən yuxarı və vahidə 

yaxın olduğundan eksponsional modelin funk-

sional tənliyinə əsasən Lənkəran iqtisadi ra-

yonu üzrə investsiya  vahidə yaxın  olduğun-

dan, aqrar sahə üzrə 0,5-dən aşağı olduğundan  

makro iqtisadi tarazlıq baxımından investsiya 

qoyuluşu üzrə nisbi praporsiyada, Azərbaycan 

Respublikası üzrə pul axını praporsiyasına 

uyğunlaşdırmaqla aqrar sahəyə investisiyanın 

cəlb edilməsi məbləğinin miqdarı 349,2 mil-

yon manata qədər həcmdə artırılmalıdır. 

Lənkəran iqtisadi rayonununaqrar sektoru-

na investsiyaların maliyyələşdirilməsi ölkə 

iqtisa-diyyatı və aqrar sektor üzrə ,arasında 

xətti trend modelinə  əsasən 

 

y=0,3739x-2,6635 

asıllıq tənliyinə əsasən dispersiya əmsalı 

R2=1,0 

 

olduğundan, investsiyaların aqrar sahəyyə 

cəlb edilməsi mövcud iqtisadi potensiala 

əsasən yaxşı hal kimi qiymətləndirilir. 

Lənkəran iqtisadi rayonununaqrar sekto-

runda unvestisiyaların maliyyələşdirilməsi 

üzrə investisiya qoyuluşu ilə aqrar sahənin 

kapitallaşan xalis cari dəyər pul axınının 

loqarifmik modelinə əsasən 

y=762,1ln(x)=3906,2 

dispersiya əmsalı  
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R2=0,7064-ə 

 

bərabər olmaqla 0,5-dən yuxarı və vahidə 

yaxın oldugundan loqarifmik modelin funksi-

onal tənliyinə əsasən cəmi Lənkəran iqtisadi 

rayonundainvestisiyanın cəlb edilməsi vahidə 

yaxın oldugundsn və aqrar sahə üzrə 0,5 

əmsalından yuxarı oldugundan unvestisiyala-

rın aqrar sahəyə cəlb edilməsi mövcud iqtisadi 

potensiala əsasən mücbət hal kimi qiymət-

ləndirilir. 

Lənkəraniqtisadi rayonununaqrar sekto-

runda unvestisiyaların maliyyələşdirilməsi 

üzrə kapitallaşan xalis cari dəyər pul axınının 

polinominal trend modelinə əsasən 

 

y=4E-0,8 x2+0,3744x-3,2328 

dispersiya əmsalı  

R2=1,0 

 

oldugundan yəni, 0,5-dən böyük və vahidə 

bərabər oldugundan vəsait ilə investi-siyanın  

cəlb edilməsi, mövcud xüsusi vəsaitlə 

proqnozlaşdırılan borc vəsaiti arasında Leviric 

tarazlıgı  tam qorundugundan unvestisiyaların 

cəlb edilməsi məqsədyönümlü hesab edilir. 

Lənkəran iqtisadi rayonununaqrar sekto-

runda unvestisiyaların maliyyələşdirilməsi 

üzrə kapitallaşan xalis cari dəyər pul axınının 

üstlü trend modelinə əsasən   

 

y = 0,3727 x0,9996 

dispersiya əmsalı  

R2=0,997 

 

oldugundan yəni, 0,5-dən böyük və vahidə 

yaxın oldugundan üstlü trend modelinə dəyişmə 

əmsalı aqrar sahəyə unvestisiyaların cəlb 

edilməsi müsbət hal kimi qiymətləndirilir. 

 

NӘTİCӘ 

Lənkəran iqtisadi rayonunun investisiya 

xəritəsi ilkin iqtisadi nəzəri fundamental təhlil 

və tədqiqat işi olmaqla investisiya qoyuluşu-

nun və cəlb edilməsinin qiymətləndirilməsinin 

əsas müasir modellərinə yol açır. Belə ki, 

region üzrə iqtisadi sahədə investisiyanın cəlb 

edilməsi və qoyulması imkanlarının əsas mo-

dellərinə:  

I. Pul axınının səmərəli axınının və onun 

diskontlaşdırma metodlarını, yəni: 

 xalis  çevrilmiş gəlirə (kapitallaşma 

səviyyəsinə görə); 

 daxili  gəlir normasına görə; 

 vəsaitin geri qaytarılma diskonituna görə; 

 gəlirlik indeksinin hesablanmasına və 

bunların əsasında. 

II. Riyazi trend modelləri ilə, yəni Xətti, 

Loqarifmik, Polinominal, Üstü, Eksponsional 

modelləri əsasında investisiyaların 

qiymətləndirilməsi işlənib hazırlanmışdır.  

Eyni zamanda Lənkəran iqtisadi rayonunun 

Turizm imkanlarının, yəni turizmin təklif fak-

torları olan: 

1. ənənəvi təbii və  mədəni ehtiyatların; 

2. infrastruktur inkişaf; 

3. xidmətlərin səviyyəsi imkanları da öz 

yerini tapmışdır. 

Bu investorlara imkan verir ki, qısa 

müddətli dövr üçün sahibkarlıq biznes fəaliy-

yətinin zərərsiz fəaliyyət həddinin və uzun-

müddətli dövrdə isə investisiyaya vəsait qoyu-

luşunun vaxtında səmərəli geri qaytarılmasını 

və risklərin səviyyəsini müəyyən edə bilsinlər.   
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Кафаров А. А. 

Трендовые модели определения эффективности инвестиционных потоков в аграрном 

секторе 

 

Резюме 
Цель - исследование трендовой модели, определение эффективности инвестиционных потоков 

в аграрном секторе. 

Методология – сравнительный и аналитический анализ, системный подход. 

Результаты–обобщены трендовые модели определения эффективности инвестиционных 

потоков в аграрного секторе. 

Ключевые слова: аграрный сектор, инвестиция,модель, выбор оптимального варианта, 

оптимальный лимит. 

Gapharov A. H.  

The trend models in definition of effeciency of investment  flows in agrarian sector 

 

Abstract 

Purpose of the research – investigationof the trend models for definitionof effeciency of investment 

flows in agrarion sector 

Metodology –comparaative and analytical analysis, systematic approach. 

Findings – genelarized trend models fordefinitionof effeciency of investment flows. 

Key words: agrarion sector,investment, model, choice of effeciency variant, optimal limit. 
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