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Xülasə
Tədqiqatın məqsədi - Qlobal maliyyə böhranı şəraitində dəniz nəqliyyatı  müəssisələrinin maliyyə-

təsərrüfat fəaliyyətinin optimallaşdırılmasında iqtisadi-riyazi modellərin tətbiqinin xüsusi əhəmiyyətinin
müəyyən edilməsi.

Tədqiqatın metodologiyası – təhlil və ümumiləşdirmə.
Tədqiqatın nəticələri – iqtisadi-riyazi modellərin tətbiqi ilə dəniz nəqliyyatında gəmilərin

istismarının optimallaşdırılmasının əsas yolları müəyyənləşdirilmiş və ümumiləşdirilmişdir.
Açar sözlər: мənbə, xərc, gəlir, rentabellik, optimallaşdırma,iqtisadi-riyazi modelləşdirmə.

GİRİŞ
Beynəlxalq iqtisadi əlaqələr sistemində də-

niz nəqliyyatı qarşılıqlı əlaqələrin formalaş-
masında mühüm rol oynadığından, beynəlxalq
iqtisadi əlaqələri dəniz nəqliyyatının iştirakı
olmadan təsəvvür etmək qeyri-mümkündür.
Dəniz nəqliyyatı vahid nəqliyyat sitemində
digər nəqliyyat növləri ilə müqayisədə (boru
kəməri istina olmaqla) ən ucuz nəqliyyat növü
olduğundan daha səmərəlidir. Hal-hazırda
dünya təsərrüfatında dəniz nəqliyyatının hər il
orta  hesabla  artım  tempi  1%  təşkil  edir.  Bu
dünya üzrə təxminən hər il 1200 ədəd gəmi
artımı deməkdir. Belə ki, 2006-cı ildən başla-
yaraq dünya ölkələri üzrə gəmilərin sayı
98269 ədəddən başlayaraq bu günədək
120000-ə çatmışdır. Dünya üzrə gəmilərin
ümumi tonnajı 1,056 milyard dedveytdən
(DWT) 1,5 milyard  DWT-ə çatmışdır. [5]
Proqnozlara görə bu artım gəmilərin artım
tempinə və beynəlxalq ticarətin tələbinə uy-
ğun olaraq 2026-cı ilədək 1,9 milyard DWT-ə
çatacaqdır.[5] Ticarət gəmilərinin sayı isə
bütün dünyada 41110 ədəd təşkil edir. Bey-
nəlxalq ticarət yük dövriyyəsinin 75%-dən
çoxu dəniz nəqliyyatının payına düşür. Dünya
dəniz ticarətinin həcmi 1950-ci ildə 500
milyon ton olduğu halda bu gün 18 dəfə
artaraq 9 milyard tona çatmışdır.[5] Son dövr-
lərdə yük gəmiləri gəmi qrupları arasında
sərnişin daşımadan sonra 2-ci yerdə dayan-
mışdır.(Sərnişin gəmiləri-41%, Yük gəmiləri-
38%)[5] Iqtisadiyyatın qloballaşması dünya

ticarət iqtisadi  əlaqələrində dəniz nəqliy-
yatının inkişaf perspektivlərinin artmasını və
yük və sərnişin daşımalarına təqdim olunan
gəmilərin Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının tə-
ləblərinə uyğunlaşmasını tələb edir.

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”
QSC-nın donanmalarında yükdaşımaların
səviyyəsi

Azərbaycanın loqistika və ticarətlə bağlı
perspektivlərində dəniz nəqliyyatı mühüm rol
oynayır. Hal-hazırda “Azərbaycan Xəzər Də-
niz Gəmiçiliyi” QSC-nın tərkibində Respub-
likamızın Iqtisadiyyatının əsasını təşkil edən,
neft-qaz hasilatında xüsusi rol oynayan Xəzər
Dəniz Neft Donanmasının balansında 1 yan-
var 2015-cü il tarixinə ümumi  balans  dəyəri
842279,03 min manat məbləğində müxtəlif
tipli, ümumi yükqaldırma qabiliyyəti 76367,8
ton, 2768 nəfər sərnişingötürmə və 349269,5
at  gücünə (127718,7 dedveyt ton) malik olan
183  gəmi və 7 ədəd üzən vasitə ilə (üzən
emalatxana və  tərsanə) birlikdə 190 gəmi
vardır. Tərkibində müxtəlif təyinatlı gəmiləri
birləşdirən Dəniz nəqliyyat donanması isə
ümumi, general (konteyner tipli) və xüsusi tə-
yinatlı yüklərin (tez xarab oln malların) daşın-
ması ilə məşğul olmaqla 98 ədəd gəmini bir-
ləşdirir [4]. Aşağıdakı cədvəl məlumatlarında
bunları daha aydın görmək olar.
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Cədvəl №1
Dəniz nəqliyyat Dononmasının 01.01.2015-ci ilə sayı

№ Gəmilərin tipi Balansda İstismarda O cümlə-dən icarə İstismardan kənar
Təmir Silinmə

1 Nəqliyyat donanması 62 45 3 17
1.1 Maye yük daşıyan 33 22 3 11
1.2 Quru-yük daşıyan 14 11 3
1.3 Bərələr 13 11 2
1.4 Ro-Ro 2 1 1
2 Xidməti-köməkçi donanma 22 15 4 3
3 Texniki donanma 13 9 3 1

DND üzrə cəmi 98 69 3 24 4
Mənbə: “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-nin materialları əsasında tərtib edilib.

Dəniz Nəqliyyat Dononmasının gəmiləri-
nin 01.01.2015-ci il tarixinə 69 ədədi istismar-
da, 3 ədədi icarədə, 24 ədədi təmirdə olmaqla
4 ədədi silinmişdir. DND-nın gəmiləri vasitəsi
ilə yükdaşımalar əsasən idxal, ixrac və xarici
limanlararası əməliyyatlar üzrə yerinə yetiril-

mişdir. 2014-cü ildə 2013-cü illə müqayisədə
bütün sahələr üzrə azalmalar müşahidə
olunmuşdur. Aşağıdakı diaqrammadan bunları
daha aydın görmək olar.

2013-cü il                                                                        2014-cü il

 Mənbə: Diaqramma Dəniz Nəqliyyat Dononmasının materialları əsasında tərtib edilib.

Yükdaşımanın həcmi 2014-cü ildə 2013-cü
ilə nisbətən   1566,9 	(9938,3− 11505,2 =
−1566,9 min ton azalmışdır ki, bu azalmanın
da 180 min tonunu xarici limanlararası daşı-
malar, 1041,1 min tonunu idxal, 335,7 min
tonunu ixrac və 10,1 min tonunu isə daxili
yük daşıma əməliyyatları təşkil etmişdir.

Bütövükdə Dəniz nəqliyyat dononmasının
2013-2014-cü illər üzrə maliyyə-təsərrüfat fə-
aliyyəti, gəmilərin düzgün istismar edilməmə-
si və işin həcminin azalması nəticəsində zi-
yanla nəticələnmişdir. Dəniz nəqliyyat donon-
masının 2013-2014-cü illər üzrə gəlir və xərc
maddələri, sair satışın və satışdan kənar
əməliyyatların nəticələri və balans  mənfəəti

haqqında məlumatlara əsasən 2014-cü ildə
DND üzrə gəlir 2013-cü illə müqayisədə
6014529 manat artmasına baxmayaraq, isteh-
sal xərcləri həmin dövrlə müqayisədə
18378249 manat artmışdır ki, bu da təsərrüfat
fəaliyətinin 19905323 manat ziyanla nəticə-
lənməsinə səbəb olmuşdur. Ona görə də gə-
milərin istismarı ekonometrik modelləşmədən
istifadə etməklə optimallaşdırılmalıdır.

İqtisadi-riyazi modellərin tətbiqi ilə
dəniz nəqliyyatında gəmilərin istismarının
optimallaşdırılmasının

Daşıma xərclərinin minimumlaşdırılmasın-
da ən geniş istifadə olunan məsələ nəqliyyat
məsələsidir. İqtisadi–riyazi modeli qurulmaq-

8592,3

2354,8

548 10,1

İDXAL IXRAC XLA DAXILI

min tonla

7551,2

2019,1

368 min tonla

İDXAL IXRAC XLA
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la potensiallar metodu ilə həll edilərək, daşı-
malar üzrə optimal marşurut seçilməklə
daşıma xərcləri minimumlaşdırılır.Potensiallar
metodu ilə nəqliyyat məsələsi 4 üsulla (şimal-
qərb künc usulu,ən kiçik element üsulu,ikiqat
qeyd etmə üsulu və Fogelin approksimasiyası
üsulu) həll edilərək, bunların içərisindən
daşıma xərci ən aşağı olan üsulla tapılmış
daşımalar planı məsələnin başlanğıc daşımalar
planı olacaqdır [1]. Bu məsələlərin praktiki
olaraq cox böyük əhəmiyyəti vardır. Xəzər
Dəniz Neft Dononması idarəsində istehsalat
tapşırığına əsasən Nefteqaz-9, Atlet-24 və

S.Quliyev gəmiləri vasitəsilə 2015-ci il üzrə
gündəlik orta hesabla 3 məntəqədən (1-ci -
400, 2-ci-340,3-cü-260) 1000 ton yükün
sifariş əsasında, 300 tonunu Neft Daşlarına,
240 tonunu 28 may NQÇİ-nə, 260 tonunu
N.Nərimanov adına NQÇİ-nə, 200 tonunu isə
Kompleks Geoloji Kəşfiyyat idarəsinə daşı-
ması üzrə plan tapşırığının yerinə yetirilmə-
sinə çəkilən dəniz nəqliyyat xərci bütövlükdə
42324 manat təşkil etmişdir. Gəmilərin hər
birinin 1 ton yükün təyinat məntəqəsindən tə-
ləbat məntəqələrinə-həmin müəssisələrə çat-
dırılması xərcləri  aşağıdakı kimidir.

										18 21 16
			 = 		40 36 24
											28 35 29

			
32
22
47

Mənbə :Xəzər Dəniz Neft Dononmasının məlumatları  əsasında tərtib edilib.

Gəmilərin yükdaşıması üçün elə bir iqtisa-
di-riyazi model qurmaq lazımdır ki, 1000ton
yük bütünlükdə həmin müəssisələrin tələbatı-
na uyğun olaraq çatdırılsın və yüklərin daşın-
masına çəkilən xərclər minimum olsun. Qoyu-
lmuş məsələnin iqtisadi-riyazi modeli

aşağıdakı kimi olacaqdır. ( ) = 18 	 +
21 + 16 	 + 32 	 + 40 + 36 	 +
24 + 22 	 + 28 	+ 35 		 +
29 + 47 	 →            (1)

																																																													 	 + 	 + 	 + 		 = 400
		 	 + 	 + 	 + 		 = 340

									 	 + 	 + 	 + 		 = 260

																																																																		 	 	+ 	 + = 300
	 + 	 + 	 = 240                                (2)
+ 	 + 	 = 260
	 + + 	 = 200

	 ≫ 0, 	 ≫ 0, 	 	 ≫ 0, 		 ≫ 0           (3)

Nəqliyyat məsələsinin qurulmuş iqtisadi-
riyazi modeli, xətti proqramlaşdırmanın nəq-
liyyat məsələsi kimi yuxarıda göstərilən po-
tensiallar metodunun həll alqoritminə uyğun
olaraq həll edilir. Hər bir üsulda tapılmış mar-
şurutlar üzrə daşımalar planına uyğun  olaraq,
məqsəd funksiyasının qiymətləri içərisindən
minimumu  seçilir. Seçilmiş həmin daşımalar

planı məhdudiyyət şərtlərini ödəməklə,
məqsəd funksiyasına minimal qiymət verən
dayaq həll olacaqdır. Ən kiçik element
üsulundan istifadə etməklə xərc matrisinə
əsasən ilkin daşımalar planını tapaq

	
																																																												18 ∗ 21 16 ∗
																																															 = 				40 36 ∗ 24 ∗
																																																											28 35 29

			
32
22
47

∗

Xərc  matrisində ən  kiçik  element  16
olduğundan min( 	, ) = min(400,260) =
260 ,deməli 					 = 260			 olacaqdır. 			 =
400− 260 = 140 .  N.Nərimanov adına

NQÇİ-nin tələbatı tam ödənildiyin-
dən ,				 	 = 0, 	 	 = 0	,				 olacaqdır. Bu
halda, 3-cü sütunun bütün xərc elementlərini
silirik. Digər xərc elementlərinin içərisində
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ən kiçik element 18 olduğundan,
min( , ) = min(140,300) = 140
olacaqdır. Bu halda, = 300 − 140 =
160 .  Deməli,bu halda, 		 	 =
140	, 	 = 0	, 		 = 0	olacaqdır. 1-ci sətir
üzrə təklif tam təmin edildiyindən həmi sətiri
silirik və qalan xərc elementlərindən ən ki-

çiyini seçirik .Burada ən kiçik element 22
olduğundan, 	min( 	, ) = min(340,200) =
200 . Burada = 340− 200 = 140 .
Kompleks Geoloji Kəşfiyyat Qazma idarə-
sinin tələbatı tam ödənildiyindən,

	 	 = 0, 	 	 = 0	,				olacaqdır.

Cədvəl №4
Daşımalar planı.

Gəmilər Nef
Daşları

28 may
NQÇİ-i

N.Nərimanov adına
NQÇİ-i

Kompleks Geoloji Kəşfiyyat
Qazma idarəsi Təklif

Nefteqaz-
9

=140
18

	 =0
21

	 = 260
16

=0
32

400

Atlet-24 	 =0
40

	 =140
36

	 =0
24

		 =200
22

340

S.Quliyev 	 	=160
28

	 =100
35

	 =0
29

	=0
47

260

Tələb 300 240 260 200 1000

1000

Bu halda, 4-cü sütunun bütün xərc
elementlərini silirik. Digər xərc elementlərinin
içərisində  ən kiçik element 28 olduğundan,

min( , ) = min 	(260,160) = 100	 ton.
Burada = 260− 160 = 100 . Nef Daş-
larının tələbatı tam ödənildiyindən 		,				 	 =
0, 	 	 = 160	,				 olacaqdır.Bu halda, 1-ci
sütunun bütün xərc elementlərini silirik. Digər
xərc elementlərinin içərisində  ən kiçik
element 35 olduğundan, min( , ) =
min 	(100,240) = 100	 ton. Burada =
340− 200 = 140 . Deməli, bu

halda, 		 	 = 100	, 	 = 0	, 		 =
0	olacaqdır. 3-cü sətir üzrə təklif tam təmin
edildiyindən həmin sətiri silirik. Digər xərc
elementlərinin içərisində  ən kiçik və sonuncu
element 36 olduğundan, min( , , ) =
min 	(100, 100) = 100	 ton. Deməli 28 may
NQÇİ-i tələbatı tam ödənilmişdir. 	 Hesabat
nəticəsində gəmilər vasitəsi ilə bütün yüklər
tələbat məntəqələrinə optimal daşıma marşu-
rutu üzrə tam daşınmış və daşımalara sərf
edilən nəqliyyat xərcləri minimuma endirilmiş
və aşağıdakı nəticə alınmışdır.

( ) = 18 	 + 21 + 16 	 + 32 	 + 40 + 36 	 + 24 + 22 	 + 28 	+
35 		 + 29 + 47 	 = 18 × 140 + 16 × 260 + 36 × 140 + 22 × 200 + 28 × 160	 +
35 × 200 =27600 manat

= 					
140 0 260

0 140 0
160 100 0

		
0

200
0

										  daşımalar matrisində = + −
1 = 4 + 3 − 1 = 6  (matrisin  ranqı)  sayda  0-
dan böyük element olduğundan  daşımalar
matrisi cırlaşmamış daşımalar planıdır. Ona
görə də alınmış  daşımalar matrisinin
optimal olub-olmamasını yoxlamaq üçün C
nəqliyyat xərcləri matrisinə əsasən =
|| − 		 	 	− 	 	 || ,  matrisini tərtib edək.
Bu məqsədlə,  daşımalar matrisinin sətir və
sütun potensiallarının qiymətlərini

hesablayaq. Potensialların qiymətlərini
hesablamaq üçün  daşımalar matrisinin

> 0  elementləri üçün 	 	− 	 	 =
tənlikləri tərtib etməklə onların bazasında
aşağıdakı tənliklər sistemini  quraq.
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							 	 	− 	 	 = 18
	 	− 	 	 = 16

						 	 	− 	 	 = 36
								 	 	− 	 	 = 22
						 	 	− 	 	 =28
								 	 	− 	 	 = 	3	

	Bu sistemi birqiymətli həll edərək, sistemə daxil olan dəyişənləri təyin etsək  alarıq:
	 = 0
	 = 18	

																																																																																		 	 = 16
				 	 = −10
			 	 	= 	25

	 = -11
	 	= 11

Aparılmış hesabata əsasən 	  matrisini tərtib edək.
	

																																																										 	 	
									0 −4 0
= 		11 22 19
											0 0 3

					
21				

0
		26			

							 =−4

	 	 	matrisinin bir mənfi elementi olduğuna
görə 	  daşımalar matrisi nəqliyyat məsə-
ləsinin optimal planı deyildir. Ona görə də 1-
ci yaxınlaşmaya keçib yeni daşımalar planı
qurmaq lazımdır. 		  daşımalar matrisinin

nəqliyyat məsləsinin optimal planı
olmadığından, 1-ci mərhələdən birbaşa 2-ci
mərhələyə keçək. Bu mərhələdə 	  daşımalar
matrisindən 	  daşımalar matrisinə keçək.	

																																					 	= 			
	140(−) → 						0			 ↓ (+) 260

0(+) ↑ ← 		140		(−) 0
160 100 0

		
0

200
0

				θ   = 140

              Bu halda, yeni daşımalar planı aşağıdakı kimi olacaqdır.
	

= 	
	0 		140 260

140 0 0
160 100 0

		
0

200
0

	  daşımalar matrisi üçün məqsəd
funksiyasının qiymətini hesablasaq,
daşımalar planına uyğun olaraq nəqliyyat
xərci,

( ) = ( ) + θ 	=27600+(−4) ×
140 = 27600− 560 = 27040  manat
olacaqdır.

Hesabat nəticəsində gəmilər üzrə
yükdaşımalara sərf edilən nəqliyyat xərci
faktiki xərcdən  15284 manat az olacaqdır.
Bu qənaət əsasən yükdaşımaların
optimallaşdırılması nəticəsində yaranmışdır.
Xəzər Dəniz Neft Dononmasının gəmi-
lərinin ARDNŞ-nin müəssisələrinə göstər-
diyi dəniz nəqliyyat xidməti əsasən həmin
müəssisələrə təhkim olunmuş gəmilərin iş

və xidmətlərinin sifarişçi təşkilatlardan tam
asılılığı, gəmilərin optimal idarə edilməsinə
mənfi təsir göstərdiyindən nəqliyyat xərcləri
əsaslı şəkildə artmışdır. Xəzər Dəniz Neft
Dononmasının göstərdiyi dəniz nəqliyyat
xidmətinin xərc elementlərinin tərkibində
yanаcаq və sürtgü yаğlаrı xüsusi yer tutur.
Təbii ki,bunun üçün hazırkı şəraitdə
dononmanın təsərrüfat fəaliyyətinə müsbət
təsir edə bilən ekonometrik modellərin
seçilməsi və buna uyğun olaraq istehsalat
tapşırıqlarının hazırlanması gündəmə gəlir.
Xəzər Dəniz Neft Dononmasının balansında
olan gəmilərin 1 saatlıq istismarına yanаcаq
və sürtgü yаğlаrının sərfiyyat norması
ARDNŞ-nin “DƏNİZNEFTQAZLAYİHƏ”
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institutu tərəfindən hazırlanmış sənəd əsa-
sında gəmilərin istismar, istismar ehtiyyatı
və təmir müddətlərində yanacaq fondu
hesablanır. Dononmanın bütün gəmilərini 12
tarif qrupuna bölməklə hər bir qrup üzrə
1saatlıq istismara sərf edilən yanacaq sərfi
normasını və 1 saatlıq istismar prossesində
yükdaşımanın miqdarını bilməklə, istehsalat
tapşırığının verilmiş yanacaq fondu daxilin-
də yerinə yetirilməsi üçün bütün gəmi qrup-
larının illik istismar müddətlərinin optimal
qiymətlərini təyin edə bilərik. Bunun üçün
ilkin verilənlər əsasında İstehsalat
tapşırığının yerinə yetirilməsinə sərf edilən
hər bir gəmi qrupunun istismar saatını,		 	 =
		( 	, 	 , 	, 	 , 	, 	 , 	, 	, 	 , 	, 	 , 	)

işarə işarə etsək, aşağıdakı iqtisadi-riyazi
modeli qurmaq olar.

 1.Məqsəd funksiyası  - 						 ( ) = →
 Daşımalara sərf olunan ümumi vaxtın

minimumlaşdırılması
2.Məhdudiyyət şərtləri
0,12 + 0,153 + 0,025 +

0,089 + 0,082 + 0,036 +
0,013 + 0,022 + 0,095 +
0,382 + 0,003 + 0,0001 ≤
25698 .-yanacaq limitinə uyğun sərfiyyat

3000 + 1600 + 694 + 600 +
560 + 400 + 300 + 250 +
0,280 + 1500 + 100 + 40 =
650000  ton – yük daşıma planının yerinə
yetirilməsi şərti.

≤ 	 (i= 1 ÷ 12)
3.				 ≥ 0,					(  i = 1 ÷ 12) -dəyişənlərin

müsbətlik şərti.

Diaqram №1
1 gəmi-saata yanacaq sərfi, ton (2014-2015

Mənbə: “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-nin materialları əsasında tərtib edilib.

 Gəmilərin saatlıq yanacaq sərfiyyatı və
yükdaşıma (yükgötürmə qabiliyyətindən asılı
olaraq) normasından asılı olaraq qurulmuş
iqtisadi-riyazi model xətti proqramlaşdırma
məsələsi olduğundan, modelə daxil olan təyin
edilmiş müsbət dəyişənlər (gəmilərin optimal
istismar saatları) məhdudiyyət şərtlərini ödə-
məklə, yəni verilmiş yanacaq fondu daxilində
yükdaşıma planının yerinə yetirilməsi şərtinin
ödənilməsi yolu ilə məqsəd funksiyasına opti-
mal qiymət verəcəkdir. Bu məsələ xətti proq-
ramlaşdırmanın universal həll metodu olan
Simpleks metodla exceldə asanlıqla həll
edilir. Bundan başqa nəqliyyat məsələsinin
optimal həllinin tapılması üçün potensiallar
metodunun bütün həll üsulları (4 həll üsulu)
da daxil edilməklə praktiki tətbiqə malik olan

digər xətti proqramlaşdırma məsələsinin də
Turbo Pascalda proqramı tərtib olunaraq həll
edilə bilər.

NƏTİCƏ
Xəzər Dəniz Neft Dononması gəmilərinin

marşurutlar üzrə yükdaşımalarda nəqliyyat
məsələsinin potensiallar metodu ilə həlli
nəticəsində  mövcud istismarla müqayisədə
gündəlik nəqliyyat xərcinə qənaət edilmışdır.
Dəniz nəqliyatında maya dəyərinin aşağı
salınması, yük və sərnişin daşımalarında gə-
milərin istismarının optimallaşdırılması məq-
sədi ilə Dəniz nəqliyyat xidməti ilə məşğul
olan Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi
QSC-nin mövcud istehsal ehtiyyatlarının
(əmək ehtiyyatları, xammal və material ehtiy-
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yatları və s.) iqtisad-riyazi modellərin köməyi
ilə təhlil olunaraq üzə çıxarılması və onlardan
səmərəli istifadə edilməlıdır. Həmçinin
istehsal xərclərinin və bütovlükdə müəssi-
sənin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin planlaş-
dırılmasında hal-hazırda tətbiq edilən ekstro-
polyasiya üsulundan deyil, xətti proqram-
laşdırma, tam ədədli xətti proqramlaşdırma,
kəsr-xətti proqramlaşdırma, nəqliyyat məsə-
ləsi, gəmilərin optimal yüklənməsi məsələsi,
material ehtiyyatlarının optimal bölüşdürül-
məsinin iqtisadi-riyazi modelinin gəmilərin
gövdə və kayutlarının, göyərtə işlərinin
təmirində tətbiqinin nəzərə alınması vacib
əhəmiyyət kəsb edir. Bu metodların köməyi
ilə praktiki olaraq istənilən müəssisənin
maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətini məhdud ehtiy-
yatları nəzərə alınmaqla optimallaşdıraraq
müəssisənin rentabelliyini artırmaq olar. İs-
tehsalın optimallaşdırılması məqsədi ilə

düzgün qurulmuş iqtisadi-riyazi modellər
müvafiq qaydada exceldə həll edilərək nəti-
cəsi istehsal prossesində tətbiq edilməlidir.
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Институт Экономики НАН Азербайджана
Оптимизации эксплуатации судов на морском транспорте с применением экономико-

математического моделирования

Резюме
Цель исследования- Определение особой значимости применения экономико-математических

моделей при оптимизации финансово-хозяйственной деятельности морских транспортных пред-
приятий в условиях глобального финансово кризиса.

Методология исследования- анализ и обобщение.
Результаты- определены и обобщены основные пути оптимизации применения судов с ис-

пользованиемэкономико-математических моделей в  морском транспорте.
Ключевые слова: источник, расход, доход, рентабельность, оптимизация, экономико-

математическое моделирование.
Yadigarov T.A.

kand. for a deqree Institute of Economics of the
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Optimization of the application of vessels in maritime transport with the use of economic-
mathematical modeling

Application of economic and mathematical models to optimize the operation of sea
transport vessels

Abstract
Purpose of the research – Determination of the significance of the use of economic and mathematical

models to optimize the financial and economic activity of sea transport enterprises in the conditions of
global financial crisis.

Methodology- analysis and generalization
Findings- the main ways of optimizing the use of vessels with the application of economic and ma-

thematical models on vessels in maritime transport are identified and summarized
Key words: source, profit, expense, rentable, calculation, optimization, economics-mathematics models.
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