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ЭИРИШ 

 

Йени игтисади мцнасибятляр шяраитиндя, мцлкиййят мцнасибятляриндян асылы 

олмайараг, истещсал вя хидмят сащяляринин инкишафы, ясас фондларын тязялянмяси, 

эениш тякрар истещсал, йохсуллуьун азалдылмасы, ишсизлик проблеминин щялли вя сон 

нятижядя ящалинин рифащ щалынын йахшылашдырылмасы билаваситя инвестисийа 

гойулушларынын щяжминдян вя ондан сямяряли истифадя етмякдян бирбаша асылыдыр. 

Мювзунун актуаллыьы.Азярбайжан игтисадиййатынын динамик инкишафында вя 

уьурлар газанылмасында инвестисийа йатырымлары мцстясна ящямиййятя 

маликдир.2014-жц илдя юлкя игтисадиййатына бцтцн мянбяляр нязяря алынмагла 27 

милйард доллар инвестисийа йатырылыб ки, бунун да 16 милйард доллары дахили 

мянбяляр щесабына олмушдур.Реэионларын сосиал-игтисади инкишафы Дювлят 

Програмларынын гябулу вя мцвяффягиййятля ижра олунмасы сайясиндя даща да 

артмышдыр.Цмумиликдя Дювлят програмларынын ижрасына бцтцн мянбяляр 

щесабына 50,7 милйард манат, о жцмлядян биринжи програмын ижрасына 16 

милйард, икинжи програмын ижрасына ися 34,7 милйард манат вясаит 

йюнялдилмишдир. 

Tədqiqatın elmi yeniliyi: 

- investisiya qoyuluşlarının səmərəliliyini artırmağın yeni qaydaları 

mövzusunda geniş təkliflər paketi irəli sürülmüşdür. 

- qabaqcıl təcrübələrdən istifadə etməklə vəsaitlərdən daha 

məqsədyönlü istifadənin istiqamətləri müəyyənləşdirilmişdir. 

- regionların sosial-iqtisadi inkişafını daim diqqət mərkəzində 

saxlamaqla güzəştli kreditlərin verilməsinin effektivliyi 

əsaslandırılmışdır. 

- investorların hüquq və mənafelərinin qorunması, mülkiyyətin 

toxunulmazlığı, yerli və xarici sahibkarlara bərabər şəraitin 

yaradılması müəyyənləşdirilmişdir. 
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- iqtisadi fəaliyyətin artırılması və sahibkarlığın dinamik inkişafı 

məqsədi ilə vergitutmada dəyişikliklər aparılmasının vacibliyi 

əsaslandırılmışdır. 

- Azərbaycan biznes mühitinin yaxşılaşdırılması və 

təkmilləşdirilməsində qabaqcıl təcrübələrdən istifadənin əhəmiyyəti 

vurğulanmışdır. 

Мялумдур ки, истянилян сосиал-игтисади системдя бизнесин инкишафы вя 

чичяклянмяси юлкядя апарылан дцзэцн инвестисийа сийасятиндян асылыдыр.Бу 

сийасятин ижрасыны тямин етмяк мягсядиля щяля 2004-жц илдя «Реэионларын сосиал-

игтисади инкишафы щаггында» Дювлят Програмы гябул олунмушдур.Нязяря 

алынмалыдыр ки, инвестисийа фяалиййяти щям дя рискли фяалиййятдир. Бу онунла изащ 

едилир ки, вясаитин хяржлянмяси иля онун нятижясиндя ялдя едиляжяк эялир арасында 

хейли вахт кечир вя бу мцддятдя базарда баш веряжяк щяр щансы просес 

инвестисийа фяалиййятиня тясир едя биляр.Инвестисийа фяалиййяти, щям дя мцяййян 

мянада мяжбури фяалиййятдир. Бу фяалиййятля мяшьул олан щяр кяс – сащибкар 

билмялидир ки, инвестисийа йатырымлары мягсядйюнлц олмагла, щярякятсизликдян 

даща файдалыдыр.  

Азярбайжанда сосиал-игтисади инкишафда бир сыра проблемлярин 

мювжудлуьу вя онларын щялли цчцн, хейли инвестисийа йатырымларынын важиблийини 

гейд едян юлкя башчысы жянаб Илщам Ялийев онун ясас мягсядинин бу 

проблемляри гыса мцддятдя арадан галдырмаг олдуьуну юн плана чякяряк 

демишдир: «Инсанлары наращат едян проблемляр тезликля арадан галхсын вя щяр бир 

вятяндаш ишля тямин олунсун, йахшы мааш алсын, ушаглары йахшы мяктябя эетсин. 

Будур бизим вязифямиз. Бунун цчцн ня етмяк лазымдырса, ону едирям вя 

бундан сонра да едяжяйям»1.  Бир гайда олараг, жямиййятдя ресурслар 

мящдуд, тялябат ися сонсуздур. Одур ки, ясас мясяля мювжуд ресурслардан 

сямяряли истифадя етмяк, апарыжы мейарлар олан – капитал, торпаг вя ямяк 

ещтийатларындан дцзэцн истифадя етмякдир. 

                                                           
1
 «Azərbaycan» qəzeti, fevral, 2007 
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ФЯСИЛ 1. ИГТИСАДИЙЙАТЫН ИНКИШАФЫНДА ИНВЕСТИСИЙАНЫН РОЛУ 

 

1.1. Инвестисийа фяалиййятинин нязяри вя методолоъи аспектляри 

 

Игтисадиинкишафынтяркибщиссяляриндянбириинвестисийафяалиййятиилябаьлыдыр. 

Инвестисийа фяалиййяти юз башланьыжыны пул вясаитинин топланмасы вя онун реал 

активляря – бина вя гурьуларын тикилмясиня, аваданлыг, технолоъи хятляр, сосиал 

инфраструктурун йарадылмасында сона чатдырылыр. Инвестисийа фяалиййятинин 

тябиятиня айдынлыг эятирмяк цчцн илк нювбядя «йыьым» вя «инвестисийа» 

анлайышларына айдынлыг эятирилмялидир. Игтисади ядябиййатда бу анлайышлара ващид 

йанашма йохдур. Нязяриййячиляр мцхтялиф фикирляр сюйлямякля бу просеси 

айдынлашмаьа чалышырлар. 

Совет игтисади ядябиййатында «йыьым» дедикдя шяхси эялирин бир щиссяси 

олмагла, жари ещтийажлара истифадя едилмяйяряк йыьым кими сахланылмасы кими 

гябул едилирди. 

Гярб игтисадчылары «йыьым» анлайышында «ев тясяррцфатынын» эялирини 

эюстярмякля, ямтяя вя хидмятлярин щаггынын юдянилмясиня йох, сырф аиля 

«йыьым»ына эедян вясаити нязярдя тутурлар. Бунунла беля бязи гярб игтисадчылары 

«йыьым» анлайышыны йалныз «аиля тясяррцфаты» эялири вя йа шяхси эялир кими гябул 

етмяйяряк онун «эялирлярин хяржлярдян чох олмасы» кими гиймятляндирир вя 

бунун инкишаф етмиш юлкялярин хцсусиля Инэилтяря вя АБШ кими юлкялярин 

вятяндашларына хас олдуьуну иддиа едирляр. Ялбяття беля йанашма даща аьыла 

батандыр. Йыьым ялдя етмяк йалныз айры-айры фярдлярин йох, мцяссися вя 

тяшкилатларын, бцтювлцкдя юлкянин инкишафы иля ялагялидир. 

Юлкянин игтисади, сийаси вя сосиал инкишафынын цмуми вязиййяти жямиййятин 

йыьыма олан мцнасибятини юзцндя якс етдирир. Бцтювлцкдя игтисади инкишаф, 

сямярялилик няинки истещлакын артмасына, еляжя дя йыьымын сявиййясиня билаваситя 

тясир едир. 
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Бязи инкишаф етмиш юлкялярдя беля игтисади сабитлик, инфлйасийа, дахили 

мцнагишяляр вя с. ящалинин йыьымына мянфи тясир етмякля, инвестисийа фяалиййятини 

хейли зяифлядир. Гейд едилянлярдян беля нятижяйя эялмяк олар ки, йыьым вя 

инвестисийа фяалиййяти бир-бири иля сых ялагядардыр. Башга сюзля йыьым потенсиал 

инвестисийа мянбяйи кими чыхыш едирся, инвестисийа фяалиййяти дя юз нювбясиндя 

игтисади вя сосиал сямяря ялдя едилмяси мянбяйи кими чыхыш едир. Йыьымын артмасы 

иля инвестисийалар артыр вя ясас фондларын истифадяйя верилмяси баш верир. Йяни 

игтисади артымын сцрятляндирилмяси йыьыымын сявиййясиндян асылы олур. 

Танынмыш инэилис игтисадчысы Ж.М.Кейнс игтисадиййаты тянзимлямяк 

мягсядиля гярб дцнйасында практики тядбирлярдя вя игтисади сийасятдя еля 

моделлярин тятбигиня чалышыр ки, онларын кюмяйиля мяжму тялябин артымы вя 

кцтляви ишсизлийин арадан галдырылмасы цчцн зярури шяраит йарадылсын. Ж.Кейнс 

классиклярин яксиня олараг мяжму тялябин мяжму тяклифи доьурдуьуну гябул 

едир вя дейир ки, истещсалын щяжмини онун потенсиалындан ашаьы вязиййятдя 

олмасы кцтляви ишсизлийин йаранмасына сябяб олур. Гиймятляр вя ямяк щагглары 

гыса вахтда дяйишя билмядийиня эюря базар механизми игтисадиййаты бу 

вязиййятдян чыхара билмир. Она эюря дя дювлят юзцнцн пул-кредит, верэи 

сийасятляриндя, бцджя тяртибатында мяжму тялябин артырылмасына чалышмалыдыр. 

Кейнсчиляря эюря ижтимаи истещсалын вя мяшьуллуьун сявиййяси вя щяжми мяжму 

тяклифля дейил, мяжму тялябля мцяййян едилир. Бу нязяриййяни щям дя «сямяряли 

тяляб» нязяриййяси дя адландырырлар. Ж.Кейнс нязяриййясиня эюря бурада ясас 

проблем милли эялирин бюлцшдцрцлмясидир. Бу бюлэцнц о, истещлак вя йыьымын 

щярякяти иля ялагяляндирир. Онун фикринжя, инвестисийа чох олдугжа бу эцн 

истещлакын щяжми бир о гядяр аз олар вя эяляжякдя онун артымы цчцн ялверишли 

шяраит йаранмыш олар. Ж.Кейнсин инвестисийа нязяриййяси нязярдя тутур ки, 

инвестисийаларын щяжминин дяйишмяси игтисади инкишафын щярякятверижи гцввясидир. 

Азярбайжанын вя бязи юлкялярин тяжрцбяси эюстярир ки, гянаятя мейллилик 

щеч дя щямишя инвестисийа фяалиййятини инкишаф етдирмир. Беля ки, гянаятин чох 

щиссяси, бялкя дя щамысы банк яманятляриня, наьд харижи валйутанын алынмасына 
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истифадя олунур. Игтисади нязяриййяйя эюря гянаятин вя инвестисийаларын 

бярабярлийи давамлы игтисади артымын айрылмаз шяртляриндяндир. 

ХХ ясрин 80-жи илляриндян игтисади тянзимлямянин йени йанашмалары баш 

вермишдир. Йцксяк инфлйасийа вя истещсалын ашаьы дцшмяси проблемляр йаратды вя 

Ж.Кейнс нязяриййясиндян истифадя етмяк мцмкцн олмады. Беля шяраитдя 

монетаризм нязяриййяси йаранды. Бу нязяриййя тяряфдарлары истещсалын щяжмини 

вя гиймятлярин дяйишмясинин пул тяклифиндян асылы олдуьуну иддиа едирляр. 

Монетаристляр пул нязяриййясини зянэинляшдирмякля, пул дцнйасынын мал 

дцнйасына, бцтювлцкдя игтисадиййатын инкишафына тясирини юйрянмякля, монетар 

сийасяти формалашдырырлар. Монетаристляр беля нятижяйя эялмишляр ки, пул 

кцтлясинин щяжмини тянзимлямяк йолу иля жямиййятдя мяжму тялябя вя 

гиймятлярин сявиййясиня нязарят етмяк олар. Пул-кредит васитясиля игтисадиййатын 

тянзимлянмяси щаггында бцтюв бир нязяриййя олмагла, монетаризм мащиййят 

етибары иля кейнсчилийя алтернатив щесаб олунур. Онлар мяшьуллуьун вя игтисади 

сабитлийин тяминатыны пул-кредит сийасятиндя эюрцрляр. Монетаристляр базар 

системиня юзцнц тянзимлямя системи кими бахараг, дювлятин ролунун 

максимум мящдудлашдырылмасы идейасыны тяблиь едирляр. Онларын фикринжя бцтцн 

щалларда пул кцтлясинин давамлы артымы тямин едилмялидир.  

Игтисади щяйатда дювлятин иштиракынын мящдудлашдырылмасы, рягабятин 

инкишафы цчцн максимум ялверишли шяраитин йарадылмасы идейасыны тяблиь едянляр 

неолибералист мяктябин нцмайяндяляри щесаб олунур. Онларын фикринжя дювлят ня 

сосиал сыьорта иля, ня тящсилин тяшкили иля, ня дя мянзил щаггынын дяряжяси иля 

мяшьул олмамалыдыр. Неолибериалистляр дювлятин пул сийасяти вя валйута 

емиссийасы цзяриндя нязарятдян имтина етмясини истяйирляр. Онлар щесаб едир ки, 

пул емиссийасы иля бир-бири иля рягабятдя олан банклар мяшьул олмалыдырлар. 

Азярбайжанда да «дювлят игтисадиййатдан эетмялидир» идейасыны тяблиь едянляр 

вардыр. Лакин бир нечя юлкянин – хцсусиля Гярби Алманийанын икинжи дцнйа 

мцщарибясиндян сонра даьылмыш игтисадиййатын бярпасында дювлят идаряетмя 

васитяляринин ролу данылмаздыр. 
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ХХ ясрин 90-жы илляриндян инкишаф етмиш юлкялярдя, сосиал тямината, 

сящиййяйя вя тящсиля дювлят  хяржляринин ящямиййятли дяряжядя артымы мцшащидя 

олунмагдадыр. Буна яйани мисал кими Азярбайжанда Реэионларын сосиал-

игтисади инкишафы щаггында гябул едилмиш Дювлят Програмларыны эюстярмяк олар. 

Бу програмлар 2004-жц илдян башлайараг щяр бири 5 иллик дюврц ящатя етмякля 

гябул олунмушдур. 2004-2008 вя 2009-2013-жц илляр Дювлят Програмларынын 

ижрасы сайясиндя Азярбайжанда йцз минлярля йени даими иш йерляри ачылмыш, 

минлярля ирили-хырдалы йени мцяссисяляр истифадяйя верилмиш, йцзлярля мяктяб, ушаг 

баьчасы, сящиййя обйектляри тикилиб истифадяйя верилмишдир. Бу ишлярин чох 

реэионлрда щяйата кечирилдийи цчцн, юлкя ящалисинин сосиал-рифащ щалы йцксялмиш, 

йохсуллуьун сявиййяси хейли ашаьы дцшмцшдцр (5%-я гядяр). Демяли дювлятин 

игтисадиййатдан эетмяси арзу едилмяздир. Ону да нязяря алмаг лазымдыр ки, 

Азярбайжанда кифайят гядяр ишчи гцввяси олдуьу цчцн бурада истещсалын 

артымынын инвестисийаларын стимуллашдырылмасы щесабына щяйата кечирилмяси даща 

мягсядяуйьун щесаб едилир. Дцнйада игтисади бющранын давам етмясиня 

бахмайараг Азярбайжанда щяр ил игтисади инкишаф нязяря чарпыр. Буну 2014-жц 

илин 9 айынын сосиал-игтисади инкишафынын йекунларына щяср олунмуш ижласын 

материалларындан айдын эюрмяк олар. Беля ки, Бу илин доггуз айында цмуми 

дахил мящсул 2,5% артмыш, ейни заманда гейри-нефт секторунда артым 6% тяшкил 

етмишдир. Бунунла йанашы юлкядя инфлйасийа сявиййяси 1,5% олмагла ящалинин пул 

эялирляри 5,4% артмышдыр. 

Дювлятин апардыьы мягсядйюнлц сийасят нятижясиндя щяр ил юлкя 

игтисадиййатынын инкишафына кцлли мябляьдя инвестисийа йатырымлары едилир. Жари 

илдя дя бу беля олажагдыр. Тякжя, 10 ай ярзиндя инвестисийанын щяжми 19 

млрд.доллар тяшкил етмишдир. Бу мябляьин 11 млрд.доллары дахили мянбяляр 

щесабына олмушдур. Бу даАзярбайжанда инвестисийа мцщитинин гянаятбяхш 

олмасындан хябяр верир. Йерли вя харижи инвесторлар бизим юлкямизя инанырлар.  

Мялум олдуьу кими дцнйанын бир чох юлкяляри харижи инвестисийаларын жялб 

едилмяси цчцн жидди рягабят апарырлар. Чцнки игтисади инкишафы инвестисийа 
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мцяййян едир. Инвестисийалар мцхтялиф сащяляря гойулур. Бурада щям сянайе, 

щям кянд тяясррцфаты, щям туризм вя тябии ки, нефт-газ сащяси дя вардыр. Башга 

сюзля игтисадиййатын шахялянмяси, чохшахяли игтисадиййат нязярдя давамлы 

инкишафы тямин едир. Мцхтялиф мярщялялярдя инкишаф етмиш юлкялярдя игтисади 

артымын стимуллашдырылмасынын спесифик хцсусиййятляри олмушдур. 

Бейнялхалг тяжрцбя эюстярир ки, юз цмидиня бурахылан «эюрцнмяз ялляр» 

принсипи иля фяалиййятдя олан игтисадиййат йа инфлйасийа, йа да ишсизлик баш веря 

биляр. Беля вязиййятя дцшян игтисадиййат Ж.Кейнс нязяриййясиня эюря юз эцжц иля 

бу вязиййятдян чыха билмир. Ж.Кейнсин фикринжя, там мяшьуллуг щалында мяжму 

тяляби вя мяжму тяклифи бярабярляшдирмяк цчцн базарын дахили механизми 

йохдур. Анжаг бу вязиййятин тянзимлянмясиндя дювлятин мцдахиляси юз мцсбят 

нятижясини веря биляр. Ж.Кейнс юзцнцн мяжму тяляб нязяриййясиндя там 

мяшьуллуьу тямин етмяк цчцн дювлят хяржляриня хцсуси ящямиййят вермиш вя 

буна бюйцк рол айырмышдыр. Ж.Кейнс ейни заманда игтисади сямярялилик 

проблеминя дя бахмышдыр. 

Ж.Кейнс мцяййян етмишдир ки, базар игтисадиййатында эялирлярин артымы 

щеч дя онун ардынжа щямин пропорсийада инвестисийаларын артымына сябяб 

олажагдыр. Бу онунла изащ едилир ки, инвестисийа щаггында гярарлар мцхтялиф 

субйектляр тяряфиндян гябул едилир ки, онларын да бу барядя фикир вя мотивляри 

мцхтялиф олур. 

Цмумиликдя инвестисийанын щяжми ссуда фаизи нормасындан, ясас капитала 

гойулан инвестисийанын эюзлянилян мянфяят нормасындан, конйуктуранын 

вязиййятиндян, верэи дяряжясиндян вя диэяр амиллярдян асылы олараг формалашыр. 

Тяжрцбя эюстярир ки, ишчи гцввяси кифайят гядяр олан юлкялярдя истещсалын 

артымынын инвестисийаларын стимуллашдырылмасы ясасында щяйата кечирилмяси даща 

мягсядяуйьундур. Азярбайжан да бу гябилдян олан юлкяляря аиддир.  

Кечид игтисадиййатлы юлкялярдя игтисади нязяриййялярин мцддяалары иля 

йанашы «Вашингтон консенсусу» ады алтында формалашмыш консепсийадан 

истифадя едилмяси дя тювсийя олунур. Бу консепсийа яслиндя Бейнялхалг Валйута 
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Фонду вя Дцнйа Банкынын програмыдыр. Бу Бейнялхалг Малиййя гурумларынын 

кредитляриндян истифадя едян юлкяляр програмын ашаьыдакы тялябляриня ямял 

етмялидирляр: 

- гиймятлярин либераллашдырылмасы; 

- макроигтисади сабитлик (иллик инфлйасийанын 40%-дян аз олмасы); 

- дювлят хяржляринин мящдудлашдырылмасы; 

- дювлят мцлкиййятинин юзялляшдирилмяси; 

- ачыг игтисадиййат вя с. 

Бу тювсийялярдян дювлятляр юз игтисади инкишафынын тялябляри бахымындан 

гябул вя йа имтина едя билярляр. Мцхтялиф йанашмалар милли мараглара уйьун 

олмалыдыр. Азярбайжан цчцн игтисади инкишафын Малайзийа модели даща юнямли 

щесаб едиля биляр. Бу юлкядя аграр секторун динамик инкишафы ихражйюнцмлц 

сащялярин инкишафына дювлят дястяйи, дахили малиййя мянбяляринин сяфярбярлийя 

алынмасы дювлят сийасятинин ясасыны тяшкил едир. 

Бейнялхалг Малиййя Фондунун тювсийяляриндян имтина едян Малайзийа 

игтисади проблемляри мцстягил щялл етмякля, юлкядя приоритет сащялярин 

(електроника) приоритет инкишафына наил олмуш, дцнйа базарында автомобилляр, 

мяишят електроникасы, тохужулуг вя тикиш мямулатлары иля иштиракыны 

мющкямляндирир. 

Игтисади моделлярин тящлили эюстярир ки, бунларын щеч бирини халис шякилдя 

Азярбайжан игтисадиййатына тятбиг етмяк олмаз. Азярбайжан «базар 

игтисадиййаты» шяраитиндя эянж дювлят олараг юзцня эюря формалашмыш сосиал 

игтисади инкишафы мювжуддур. Бу хцсусиййятляр нязяря алынмагла, мцхтялиф 

юлкялярин игтисади инкишафы тящлил едилмякля юзцмцзя сярф едян моделлярдян 

истифадя едилмяси даща мягсядяуйьун щесаб едилир. 

Бцтювлцкдя, щяр бир жямиййятдя инвестисийанын сявиййясиня бир нечя амил 

тясир едир ки, бунлардан бири дя «вясаитин горунмасы» тящлцкясизлийидир. Вясаит 

сащиби юз вясаитинин итирилмясиндян горхмаса, о аз эялиря малик олса беля, ону 

инвестисийа фяалиййятиня гойа биляр. Яксиня, о щисс ется ки, вясаитин итирилмя 
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тящлцкяси мювжуддур, ян чох имканы олса беля, ону инвестисийа фяалиййятиня 

йатырмагдан чякиняжякдир. 

Диэяр важиб амил, инвестисийанын эялирлилик сявиййясидир. Бу амил, бцтцн 

щалларда, вясаитин тящлцкясизлийи иля гаршылыглы ялагядя олур. Вясаит йатырымындан 

эюзлянилян эялир ня гядяр йцксяк эюзлянилирся, онун итирилмя риски дя бир о гядяр 

йцксякдир.  

Инвестисийа фяалиййятиня тясир едян амиллярдян бири дя юлкядя малиййя 

базарынын тяшкили вязиййятидир. Йухарыда гейд етдийимиз кими, мцасир шяраитдя 

ящалинин эялирляри щяля кифайят гядяр чох дейил, одур ки, онун бирбаша инвестисийа 

фяалиййятиндя иштиракы гейри-мцмкцндцр. Анжаг, юлкядя малиййя базарынын 

инкишафы лазыми сявиййядя оларса, ящали гыса мцддятя беля, мцвяггяти сярбяст пул 

вясаитлярини гиймятли каьызлара йатыра биляр ки, бу да инвестисийа фяалиййятиндя 

истифадя олуна биляр. 

Игтисади нязяриййянин неоклассик истигамятинин америка мяктябинин 

нцмайяндяси Ж.Кларкын консепсийасына ясасян жямиййят цзвляринин иллик эялири 

цч ян ири пайдан формалашыр: - ямяк щаггынын цмуми мябляьи, фаизлярин цмуми 

мябляьи вя рентанын цмуми мябляьи. 

Инкишаф етмиш юлкялярдя эялирин бюлцшдцрцлмяси истещсал факторлары 

цзяриндя мцлкиййятин сявиййясиня эюря щяйата кечирилир. «Ядалят принсипи» 

адланан бу бюлэцдя ямяк щаггы ямяйин эялири, фаиз вя рентанын цмуми мябляьи 

капиталын эялири, истещсалын тяшкилатчылыьындан ялдя едилян эялир щесаб едилир. 

Игтисади фяалиййятин иштиракчыларынын вя айры-айры сосиал групларын эялирляри 

мянфяятин бюлэц просесиндя тяйин едилир. Эялирлярин бюлцнмяси, гурулушу вя 

динамикасы. Щабеля бу бюлэцнцн истещсала, мцбадиляйя вя истещлака нежя тясир 

эюстярмяси жямиййятдя щямишя мараг доьуран мясяля олмушдур. Яэяр илкин 

бюлэц базар механизми васитясиля щяйата кечирилирся, йенидян бюлэц просеси 

дювлятин фяал иштиракы иля баш верир. Юлкя эялирляринин йаранмасы, бюлцшдцрцлмяси, 

йенидян бюлцшдцрцлмяси вя истифадяси мцщцм ящямиййятя маликдир. Дювлят 

эялирлярин йенидян бюлцшдцрцлмясиня дювлят бцджяси иля наил ола билир. Дювлят 
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бцджясиндя жямлянян вя дювлят тяряфиндян бюлцшдцрцлян вясаитин щяжми дювлятин 

юз цзяриня эютцрдцйц сосиал-игтисади функсийаларын тяркибиндян асылы 

мцяййянляшдирилир. Заман вя мякан дахилиндя бу функсийалар вя онлардан асылы 

олан бцджянин щяжми дяйишир. 

Инкишаф етмиш юлкялярдя дювлят эялирляри бир гайда оалраг ашаьыдакы 

мягсядляр цчцн истифадя едилир: 

- сащя вя реэионал инкишафа; 

- юзял бизнеся дястяк; 

- эцзяштли кредитлярин верилмяси; 

- сянайе вя кянд тясяррцфаты мящсулларынын артырылмасы; 

- елми-тядгигат ишляри, кадр щазырлыьы вя с. 

Игтисади системин дяйишмяси иля ялагядар щяр жямиййятдя йени сосиал хяржляр 

дя мейдана чыха биляр. Бунлардан ишсизлийя эюря мцавиняти, ишдян азад 

едилянлярин йени ихтисас ялдя етмяляри цчцн хяржляр, гачгын вя кючкцнляря йардым 

вя диэяр мягсядляря бцджядян хцсуси вясаитляр айрылыр. 

Юлкядя цмуми эялирлярдян дювлятин пайынын артырылмасы цчцн бир сыра 

тяхирясалынмаз тядбирлярин эюрцлмясиня диггят верилмялидир. Бунлардан верэи 

дяряжяляринин дцзэцн мцяййянляшдириляряк она дягиг ямял едилмясини, дювлят 

ямлакынын юзялляшдирилмяси щесабына бцджяйя дахил олмаларын артырылмасы, дювлят 

ямлакынын идаряйя верилмясиндян бцджяйя дахил олмаларын артырылмасы, базар 

игтисадиййатынын тялябляриня ямял етмякля диэяр дахилолмаларын артырылмасыны 

эюстярмяк олар. 

 

  



13 

 

1.2. Инвестисийа, онун мащиййяти вя игтисади инкишафда ролу 

 

Дцнйа юлкяляриндя игтисади бющранын сянэимядийи бир дюврдя 

Азярбайжанын рягабят габилиййятинин артдыьыны вя инвестисийа рейтингинин 

йцксялдийини гейд етмяк лазымдыр. Сон дюврлярдя диггятчякян мягамлардан 

бири дя гейри-нефт секторунун динамик артым темпинин горунуб сахланмасыдыр. 

Беля ки, Дювлят Нефт Фондундан трансферляр нязяря алынмаса, дювлят бцджясиня 

дахилолмаларын 36,7 фаизи нефт-газ секторунун, 63,3 фаизи гейри нефт-газ 

секторунун пайына дцшмцшдцр. Бцджя эялирляринин формалашмасында нефт 

секторунун пайынын азалмасы, гейри-нефт секторунун инкишаф етдирилмяси вя 

игтисадиййатын шахяляндирилмяси сащясиндя щяйата кечирилян эенишмигйаслы 

фяалиййятин нятижясидир. Бунунла баьлы, 2014-жц илин биринжи рцбцн йекунларына 

щяср олунмуш Назирляр Кабинетинин ижласында Президент Илщам Ялийев демишдир: 

«Сон илляр бизим цчцн игтисади инкишафы эюстярян ясас эюстярижи гейри-нефт 

секторунун параметрляридир. Кечян илдя олдуьу кими, бу ил дя биз бу сащядя 

сцрятли инкишафа наил олмушуг. Кечян ил гейри-нефт секторумуз 10 фаиз. Бу илн 

биринжи рцбцндя ися 8,8 фаиз артмышдыр. Ялбяття ки, бу артым сон иллярдя 

Азярбайжанда апарылан ислащатларын нятижясидир».2 

Гейри-нефт секторунда мцшащидя едилян йцксяк артым темпи шюкумятин 

ортамцддятли перспективдя гаршыйа гойулмуш стратеъи щядяфляря ясасланараг, илк 

нювбядя, макроигтисади сабитлик амили иля шяртлянир. 

Жямиййятин артан тялябатыны нязяря алараг, сон вахтларда бюйцк малиййя 

вясаити щесабына йени инфраструктур лайищяляри эерчякляшдирилмишдир. Дювлят 

вясаитляри щесабына коммунал хидмятлярин сявиййясинин йцксялдилмяси,  ящалинин 

фасилясиз оларагсу, електрик енеръиси, газ вя с. тямин олунмасы, йолларын йенидян 

тикилмяси, диэяр зярури инфраструктур лайищялярин реаллашдырылмасы щяйата кечирилир. 

Юлкя игтисадиййатына цмуми инвестисийа гойулушунда дахили 

инвестисийаларын хцсуси чякисинин илбяил артмасы, щям дя юлкянин юз 

                                                           
2
“Azərbaycan” qəzeti. Aprel, 2014-cü il 
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игтисадиййатыны дахили ресурслар щесабына малиййяляшдирмяк имканында 

олдуьуну вя харижи амиллярдян асылылыьынын азалдыьыны тясдиг едир. 

Гейри-дювлят бюлмясинин инкишафы сащясиндя щяйата кечирилмиш тядбирляр 

нятижясиндя ясас капитала инвестисийа гойулушларында юзял секторун ролу тлдян-иля 

артыр. Игтисадиййат вя сянайе назирлийи 2014-жц илдя юлкядя ясас капитала 

инвестисийа гойулушларында гейри-дювлят бюлмясинин пайынын 47,5 фаиз олажаьыны, 

бунун да 70,4 фаизинин дахили инвестисийаларын тяшкил едяжяйини прогнозлашдырыр.  

Юлкя башчысынын 2014-жц ил 27 феврал тарихли сярянжамы иля тясдиг едилмиш 

«Азярбайжан Республикасы реэионларынын 2014-2018-жи иллярдя сосиал-игтисади 

инкишафы Дювлят Програмы» реэионларын, о жцмлядян гейри-нефт секторунун 

инкишафы сащясиндя 2014-жц илдян башланмыш тядбирлярин уьурлу давамына 

тяминат йарадыр. Дювлят Програмы юлкядя макроигтисади сабитлийин тямин 

олунмасы, реэионларда сащибкарлыг фяалиййятинин эенишляндирилмяси, йени мцяссися 

вя иш йерляринин ачылмасы, иримигйаслы лайищялярин щяйата кечирилмяси, коммунал 

хидмятляри сявиййясинин йцксялдилмяси, ящалинин рифащ щалынын даща да 

йахшылашдырылмасы вя сон нятижядя йохсуллуг сявиййясинин азалдылмасына хидмят 

едир.  

Ихражйюнцмлц вя рягабятядавамлы мящсул истещсалы истигамятиндя 

сащибкарлыьын инкишафынын сцрятляндирилмяси ящалинин, хцсусиля кянд ящалисинин 

мяшьуллуг сявиййясинин артырылмасы кими мцщцм вязифяляр нязярдя тутулмушдур. 

Юлкядя бзял секторун инкишафына хидмят едян тяшкилати-щцгуги тядбирляр уьурла 

давам етдирилмякдядир. Реэионларын сосиал-игтисади инкишафына даир яввялки ики 

дювлят програмынын ижра олундуьу сон 10 ил ярзиндя республиканын бюлэяляриндя 

гейдиййата алынан сащибкарлыг субйектляринин сайы 7,2 дяфя, верэи дахилолмалары 

12,7 дяфядян чох артмышдыр. 

Кичик вя орта сащибкарлыг субйектляринин кредитляря чыхыш имканларынын 

эенишляндирилмяси, иш адамларынын фяалиййятиня сцни мцдахилялярин арадан 

галдырылмасы, физики вя щцгуги шяхслярин гейдиййаты системинин садяляшдирилмяси вя 
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диэяр тядбирляр дя гейри-нефт секторунда мящсул истещсалынын артымына сябяб 

олур. 

«Азярбайжан 2020:эяляжяйя бахыш» инкишаф Консепсийасында гейри-нефт 

секторунун вя сащибкарлыьын инкишафы иля баьлы гаршыйа гойулмуш щядяфляр сон 

дюврляр даща сцрятля инкишаф етмякля, бу сащядя ганунверижилик базасы 

тякмилляшдирилир. Сон 10 ил ярзиндя бу сащянин инкишафы иля баьлы дювлят тяряфиндян 

щяйата кечирилян ислащатлар нятижясиндя сащибкарлыг субйектляринин сайы 2,5 дяфя 

артмыш, юзял секторун цмуми дахили мящсулда хцсуси чякиси 83 фаиз тяшкил 

етмишдир. Сащибкарлыьын инкишаф етдирилмясиндя Президентин 30 апрел 2007-жи илдя 

имзаладыьы «Азярбайжан Республикасында сащибкарлыьын инкишафы иля баьлы бязи 

тядбирляр щаггында» фярманы мцщци рол ойнамышдыр. Бу сяняд о дювря гядяр 

чохпилляли бизнеся башламаг сащясиндя мювжуд проблемлярин щялли, 

сцрцндцрмячилик щалларынын арадан галдырылмасына, ващид кодлашдырманын 

апарылмасы – «бир пянжяря» - ващид гейдиййат органы йарадылмасыны нязярдя 

тутурду.  

Бу системин тятбигиндян сонра Азярбайжанын инвестисийа жялбедижилийи 

ящямиййятли дяряжядя йцксялмиш, сащибкарлыьын инкишафы вя инвестисийа мцщитинин 

йахшылашдырылмасы истигамятиндя апарылан ислащатлар бейнялхалг тяшкилатларын да 

разылыьына сябяб олмушдур. Еля бунун нятижясидир ки, Давос Игтисади Форум 

унун 2013-жц ил щесабламаларына эюря Азярбайжан игтисадиййаты рягабят-

габилиййятлилик цзря дцнйа мигйасында 148 юлкя арасында 39-жу йердядир вя 

ардыжыл олараг 5 илдир ки, МДБ юлкяляри арасында биринжидир. 

İnvestisiya Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün nisbətən yeni iqtisadi anlayışdır. 

Planlı təsərrüfat sistemində əsasən «kapital qoyuluşu» anlayışı istifadə olunurdu. 

Buraya yeni əsas fondların yaradılması, mövcud müəssisələrin genişləndirilməsi və 

təzələnməsi, eləcə də yeni obyektlərin tikintisi ilə əlaqədar xərclər aid edilirdi. 

«İnvestisiya fəaliyyəti haqqında» qanun qəbul edildikdən sonra (1995-ci il) 

investisiya anlayışı altında pul vəsaitləri, məqsədli bank əmanətləri, pay və 

səhmlər, eləcə də digər qiymətli kağızlar, maşın və avadanlıqlar, kreditlər, digər 
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əmlak hüquqları, sahibkarlıq fəaliyyətinə qoyulan intellektual qiymətlilər və s. aid 

edilir. 

İnvestisiya latın sözü olub, investire - geyindirmək - ölkə daxilində və 

xaricində iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinə, bu və ya digər layihələrin 

reallaşdırılmasına vəsait qoyuluşunu nəzərdə tutur ki, məqsəd də gələcəkdə gəlir 

götürməkdən ibarətdir. 

İnvestorun iqtisadiyyatın hər hansı sahəsinə vəsait qoyması ölkədə mövcud 

investisiya mühitindən asılıdır. İnvestisiya mühiti siyasi, iqtisadi, hüquqi, sosial 

və digər amillərdən asılıdır. İnvestisiya mühitinin əsas amili kimi gözlənilən gəlir 

və risk səviyyəsi nəzərə alınmalıdır. Xarici investorlar ölkədə mövcud amilləri 

hərtərəfli təhlil etdikdən sonra vəsait qoyub-qoymayacaqları haqqında qərar qəbul 

edirlər. Təsadüfi deyildir ki. Azərbaycanda ilk iqtisadi qanunlardan biri «Xarici 

investisiyanın qorunması haqqında» qanun 1992-ci ildə qəbul olunmuşdur. Ölkədə 

investisiya mühitinin yaxşılaşdırılması üçün vergi və gömrük qanunvericiliyində 

bir çox yeniliklər tətbiq edilmişdir ki, bu da xarici investorların ölkəyə gəlməsinə 

yaxşı təminat verir. Bu gün ölkədə kifayət qədər cəzbedici investisiya mühiti 

formalaşmışdır. 

Qeyd edildiyi kimi investisiya pul vəsaitləri, qiymətli kağızlar, əmlak 

hüququ, o cümlədən sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı gəlir götürmək məqsədi ilə 

istifadə olunan vəsait olaraq real və portfel (maliyyə) investisyalarından ibarətdir. 

İnvestisiyanın iki növünü fərqləndiriıiər: real və maliyyə investisiyaları. 

Real investisiya - maddi və qeyri-maddi sahələrdə real aktivlərə qoyulan 

vəsaitlərdən ibarətdir. Qeyri-maddi istehsai sahələrinə qoyulan aktiviəri bəzi 

hallarda «investisiya» investisiyaları adlandırırlar. Real investisiyalar müəssisənin 

əsas və dövriyyə kapitalının formalaşmasına istifadə olunur. Real və maliyyə 

investisiyaları arasında dəqiq sərhəd çəkmək mümkün deyildir. Məsələn, investor 

qiymətli kağızın ilkin bazarında səhm alaraq investisiya layihəsini maliyyə-

ləşdirirsə, o yeni müəssisə yaradılması və mövcud obyektlərin modernizasiya 

edilməsi vasitəsilə onun sahibkarlarından birinə çevrilə bilər. Əgər investor öz 
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vəsaitini geri almaq istəyirsə, o öz səhmini ikinci bazarda satmaqla digər 

investorun sahibkara çevrilməsinə şərait yaratmış olur. 

Portfel (maliyyə) investisiyaları müxtəlif maliyyə aktivlərinə qoyulan 

vəsaitə deyilir. Portfel investisiyası səhm, istiqraz və digər qiymətli kağızlara, digər 

müəssisələrin aktivlərinə qoyula bilər. Maliyyə investisiyası vasitəsilə investor öz 

maliyyə kapitalını artırmaqla, qiymətli kağızlara görə dividend alır. 

İnvestisiya fəaliyyəti - fiziki və hüquqi şəxslərin, eləcə də döviətin 

investisiya layihələrinin reallaşdırılması üçün praktiki hərəkətin məcmusudur. 

İnvestisiya fəaliyyəti aşağıdakı formalarda həyata keçirilə bilər: 

- vətəndaşlar, qeyri-hökumət təşkilatları təsərrüfat birlikləri, ictimai və dini 

təşkilatların, eləcə də digər hüquq şəxslərin kollektiv mülkiyyətçiləri; 

- dövlət investisiyaları; 

- xarici investisiyalar; 

- fiziki və hüquqi şəxslərin birgə vəsaitləri. 

İnvestisiya fəaliyyətinin subyekt və obyektlərini fərqləndirmək lazımdır: 

investisiya fəaliyyətinin subyektləri dedikdə buraya fiziki və hüquqi şəxslər xarici 

dövlətlər, investorlar, sifarişçilər, iş icraçıları, investisiya obyektlərinin gələcək 

istifadəçiləri, vasitəçilər, bank və sığorta təşkilatları başa düşülr. 

İnvestisiya fəaliyyətinin obyektləri dedikdə iqtisadiyyatın müxtəlif 

sahələrinə kapital qoyuluşu, qiymətli kağızlar, məqsədli pul qoyuluşları, elmi-

texniki məhsullar, intellektual qiymətlilər, eləcə də dövlət. bələdiyyə və xüsusi 

mülkiyyətə aid əmlak və s. başa düşlür. 

İnvestisiya və kapital qoyuluşu mahiyyətcə eyni olsa da, onların əhatə 

dairəsi müxtəlifdir. Belə ki, əgər kapital qoyuluşu əsas fondların və istehsal 

güclərnin yeniləşməsi, mövcud obyektlərdə onların təzələnməsi ilə əlaqədar 

xərcləri birləşdirirsə, investisiya daha geniş anlamda işlənir və başa düşülür. Belə 

ki, kapital qoyuluşundan başqa ətraf mühitin mühafizəsi xərcləri, elmi-texniki 

tərəqqinin inkişafına sərmayə qoyuluşu, kadr hazırlığı xərcləri və investisiya 

qoyuluşlarına aid edilir. İnzibati amirlik sistemində mülkiyyət üzərində dövlət 
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inhisarının mövcudluğu vaxtı iqtisadi ədəbiyyatda əsasən «kapital qoyuluşu» 

anlayışından istifadə edilirdi. Cəmiyyət miqyasında hər il yeni yaradılan xalis 

gəlirin 20 %-ə qədəri geniş təkrar istehsalı davam etdirmək məqsədilə «kapital 

qoyuluşu» xərclərinə ayrılırdı. Hazırda mülkiyyətin dövlətsizləşdirilməsi, xüsusi 

mülkiyyətin bərqərar olması investisiya qoyuluşlarının mənbələrinin müxtəlifliyinə 

səbəb olmuşdur. İndi büdcə vəsaiti ilə yanaşı xüsusi vəsait, bank krediti, cəlb 

edilmiş vəsait, müxtəlif yatırımlar və s. İnvestisiyanın maliyyələşmə mənbəyi kimi 

çıxış edir. Vəsaitin səmərəliliyini yüksəltmək məqsədilə, onun sahə, ərazi və 

texnoloji quruluşlarını fərqləndirmək lazımdır. Kapital qoyuluşunun sahə quruluşu 

dedikdə cari dövr üçün nəzərdə tutulmuş vəsaitin ayrı-ayrı sahələr (makro və mikro 

səviyyədə də ola bilər) arasında bölgüsü və bu sahələrin ümumi yekunda xüsusi 

çəkisi başa düşülür. Bu hər hansı bir sahənin inkişafını diqqət mərkəzində 

saxlamaq üçün vacib hesab edilir. 

Kapital qoyuluşunun ərazi quruluşu dedikdə, vəsaitin respublikanın 

regionları arasında bölgüsü, hər iqtisadi rayonun ümumi məbləğdə xüsusi çəkisi 

başa düşülür. Məlum olduğu kimi respublikamızda istehsal güciəri və məhsuldar 

qüvvələr ölkə ərazisində qeyri-bərabər yeniəşmişdir. Bu disproporsiyanı qaydaya 

salmağın başlıca yolu kapital qoyuluşunun ərazi quruluşunun yaxşılaşdırıl-

masından keçir. Təsadüfi deyildir ki, 2004-cü ildə qəbul edilmiş «Regionların 

sosial-iqtisadi inkişafı haqqında» Dövlət Proqramı bu məsələlərin qaydaya 

düşməsinə istiqamətlənmşdir. 

Kapital qoyuluşunun texnoloji quruluşu dedikdə, nəzərdə tutulmuş vəsaitin 

tikinti-quraşdırma işlərinə, avadanlıq-maşın-mexanizm alınmasına və sair xərclərə 

istifadəsi və ayrı-ayrı xərc elementlərinin ümumi yekunda xüsusi çəkisi müəyyən 

edilməlidir. 

Kapital qoyuluşunun səmərəliliyinin artırılmasında onun müxtəlif məqsədlər 

üzrə istifadəsinin quruluşunu təkmilləşdirmək mühüm rol oynayır. 
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1.3. Мцасир шяраитдя инвестисийаларын малиййяляшмя мянбяляри 

 

İnvestisiyanın maliyyələşdirilməsi mənbəyi dedikdə bu investisiya 

layihələrinin reallaşdırılması üçün tələb olunan vəsait toplusunu nəzərdə tutur. 

İnvestisiya mənbəyinin düzgün seçimi böyük əhəmiyyətə malikdir. 

Bir qayda olaraq  investisiyanın ənənəvi  maliyyələşdirmə mənbələrinə 

xüsusi vəsaitlər  - buraya gəlirin bütün formaları, amortizasiya ayırmaları, pul 

yığımı, əhalinin əmanətləri, hüquqi həxslərin vəsaitləri, sığorta ödəmələri borc 

vəsaitləri (bank və büdcə kreditləri)  büdcədənkənar fondların vəsaitləri, büdcə 

vəsaitləri, xarici investorların vəsaitləri və s. aid edilir. 

Bütövlükdə bu maliyyələşmə mənbələrini iki qrupa bölmək olar: 

1) mərkəzləşdirilmiş büdcə vəsaitləri; 

2) qeyri-mərkəzləşdirilmiş büdcədənkənar fondların vəsaitləri.  

Mərkəzləşdirilmiş  büdcə vəsaitlərindən bir  qayda  olaraq dövlət 

əhəmiyyətli iqtisadi layihələr, müdafiə, hüquq-mühafizə, ekoloji və sosial 

tədbirlərin maliyyələşdirilməsində istifadə edilir. Büdcədən maliyyələşmə hesabına 

dövlət iqtisadiyyatın struktur dəyişiklklərini həyata keçirməkə regionların sosial-

iqtisadi inkişafına müsbət təsir edə bilər. Dövlət investisiyasını o müəssisə ala bilər 

ki, o dövlət mülkiyyətindədir. Büdcə vəsaitləri məhdud olduğu üçün o strateji 

proqramların yerinə yetirilməsi məqsədilə istifadə edilir.      

Büdcədən maliyyələşmə dövlətin həmin müəssisənin kapitalında iştirakı 

deməkdir.   Büdcə  krediti  (qaytarılma  şərtilə  maliyyələşmə)  dövlətin  kapital 

qoyuluşunun maliyyələşdirilməsində dəstəyini göstərir. Müəssisə eyni zamanda 

investisiyanın mliyyələşdirilməsində - «investisiya vergi kreditindən də istifadə 

edə bilər. Bu halda kreditin qaytarılmasına bir ildən 5 ilədək möhlət nəzərdə 

tutulur. Belə kreditlər müştərinin ərizəsi və bu kreditin vacibliyini təsdiqləyən 

şərtlərlə verilə bilər. Bu halda tərəflər arasında müqavilə bağlanır və müqavilə 

müddətində vergi ödəmələri hər hesabat dövrü üçün 50%-dək azaldıla bilər. 
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Müvafiq bir il üçün dövlət büdcəsi təsdiq edildikdən sonra bəzi obyekt və 

tikintilər «dövlət ehtiyat»ları hesabına məqsədli istifadə oluna bilər. Hökumət 

komissiyası tərəfindən büdcədən maliyyələşdirməni hansı bankların həyata keçirə 

bilməsi də müəyyənləşdirilir. 

Qaytarılmayan maliyyələşmə prinsipi müstəsna olaraq istehsal fəaliyyətinin 

yeni istiqamətləri üzrə ola bilər. Dövlət maliyyələşməsinin başlıca prinsipi 

maksimum iqtisadi səmərə və sosial səmərənin minimum xərclərlə başa 

gəlməsidir. Dövlət vəsaiti o layihələro qoyulur ki, onlar maksimum gəlir gətirsin. 

İstənilən investisiya layihəsinin səmərəliliyi müxtəlif krediteriyalardan müəyyən 

edilir. Dövlət əhəmiyyətli layihələr milli gəlirin və ümumi daxili məhsulun artımını 

təmin etməlidirsə, müəssisə üçün bu gəlirin artımı, əhali üçün mənzilin və xidmət 

haqqının ucuzluğu əsas götürülür. 

İnvestisiyanın maliyyələşməsi mənbələrindən etibarlı mənbə kimi xüsusi 

vəsaitlər qeyd olunur. Bu halda vəsaitin mənbəyi məlum, risk səviyyəsi aşağı və 

müflisləşmə ehtimalı zəifdir. 

Özünümaliyyələşdirmə imkanı müəssisənin rəqabət imkanlarını genişləndir-

məklə onun maliyyə imkanlarının yaxşı olduğunu göstərir. 

İstənilən kommersiya təşkilatının xüsusi vəsaitinin başlıca mənbəyi xalis 

gəlir və amortizasiya ayırmalarıdır. Gəlir yaxşı halda müəssisənin inkişafına 

yönəldilir. Bunun üçün ilkin şərtlərdən biri müəssisənin texniki vəziyyəti və onun 

gələcək inkişafı imkanlarıdır. 

Amortizasiya ayırmaları investisiyanın maliyyələşdirilməsində xüsusi 

əhəmiyyət kəsb edir. O həm sadə, həm də geniş təkrar istehsalı təmin etməldir. 

Çünki bu mənbə həmişə müəssisənin sərəncamında qalır. Amortizasiya ayırmaları 

yeni avadanlıqlar alınmasına, istehsalın texniki səviyyəsinin yüksəldilməsinə, yeni 

məhsul növlərinin buraxılışına, eləcə də yeni tikintiyə istifadə olunur. 

İnvestisiyanın maliyyələşdirilməsi mənbələrindən biri də kredit vasitəsilə 

maliyyələşmədir. Bu halda borcalan üçün başlıca şərt kreditə görə faiz dərəcəsidir. 

Bu tələb və təklifdən, depozit və əmanətlərə görə faizlərdən, ölkədə inflyasiya 
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səviyyəsindən, eləcə də iqtisadiyyatın inkişafı istiqaməti və inkişafından asılı 

olaraq formalaşır. 

İnvestisiyanın maliyyələşdirilməsi mənbələrindən biri də cəlb edilmş 

vəsaitlər hesab edilir. Belə vəsaitlərə səhmlərin satışından əldə edilən vəsaiti, eləcə 

də əmək kollektivi üzvlərinin üzvlük haqlarını və s. göstərmək olar. 

Bunlardan başqa investisiyanın maliyyələşdirilməsi mənbələrindən 

büdcədənkənar fondları, xarici investisiya yatırımlarını da göstərmək lazımdır. 

Məlum olduğu kimi, hər hansı obyekt və tikintinin maliyyələşdirmə mənbələri 

müxtəlif ola bilər. 

Maliyyələşmə mənbələrindən biri kimi çıxış edən bank kreditindən həm 

investor (sifarişçi), həm də podratçı təşkilatlar istifadə edirlər. Bir qayda olaraq 

sifarişçilər orta və uzunmüddətli kreditlordan daha çox istifadə edirlər. Podratsı 

təşkilatlar bir qayda olaraq qısamüddətli kreditlərə müraciət edirlər. Belə kreditlor 

müvəqqəti çatışmayan dövriyyə vəsaitini tamamlamaq məqsədilə istifadə edilir. 

Buraya xammal-material alınması, nəqliyyat xərciərinin ödənilməsi, yanacaq-

enerji haqqının ödənilməsi, fəhlələrin əmək haqqına və digər məqsədlərə istifadə 

oluna bilər. 

İnvestisiya sferasında bankların özünəməxsus rolu vardır. Nəzərə alınmalıdır 

ki, əsaslı tikinti üçün nəzərdə tutulmuş investisiya qoyuluşları banklar tərəfindən 

nağdsız formada həyata keçrilməlidir. Bunun üçün sifarişçi təşkilat obyektin 

yerlışəcəyi ərazinin icazəsini, təsdiq edilmiş layihə-smeta sənədlərinin bir 

nüsxəsini müvaliq banka təqdim edir. Bunlardan başqa sifrişçi (investor) banka 

daxili-titul siyahısını,  podratçı  ilə bağlanmış illik  podrat müqavilənin birinci 

nüsxəsini, cari ildə yerinə yetiriləcək tikinti-quraşdırma işlərinin işçi cizgilərinin 

olmasını təsdiqləyən arayışı və yerinə yetiriləcək işlər üzrə hesblaşmanın 

aparılması qaydası haqda arayışı əlavə etməlidr. Burada hesablaşmanın ya rüblük 

yerinə yetirilən işlər üzrə, ya mərhələlər üzrə və yaxud obyekt tam qurtarıb 

sifarişçiyə təhvil verildikdən sonra aparıla blər. 
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Müvafiq bank təqdim edilmiş sənədləri yoxlayaraq lazımi düzəlişlər 

etdikdən sonra sifarişçi təşkilat üçün «maliyyələşmə hesabı», podratçı üçün isə 

lazım gəldikdə əgər onun başqa bankda analoji hesabı yoxdursa, «hesablaşma 

hesabı» açmaq haqda sərəncam verir. Bundan sonra yerinə yetirilmş işlər müvafiq 

qaydada rəsmiləşdirilərək hesablaşma üçün banka təqdim olunur. Bank müvafiq 

qaydada yoxlama aparıldıqdan sonra onu nağdsız qaydada maliyyələşdirir. 

İnvestisiya fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsi mənbələri içərisində 

«investisiya vergi krediti» özünəməxsus rol oynayır. Bu halda sifarişçi (investor) 

vergi ödəməkdə möhlət alır. Daha doğrusu, sifarişçiyə vergi ödənilməsi üçün bir 

ildən beş ilədək möhlət verilə bilər. 

Belə investisiya kreditləri sifarişçilərə aşağıdakı məqsədləri yerinə yetirmək 

məqsədilə verilə bilər: 

1) elmi-tədqiqat  işlərinin aparılması, o  cümlədən yeni iş  yerlərinin 

açılması, iləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təşkil etmək məqədliə; 

2) yeni texnologiyaların tətbiqi, innovasiya  fəaliyyəti,  eləcə də  yeni 

xammal-material növlərinin yaradılması məqsədilə; 

3) regionun sosial-iqtisadi inkişafı ilə və ya əhaliyə göstəriləcək xüsusi 

xidmətlə əlaqədar işlərin yerinə yetirilməsi məqsədilə; 

4) dövlətin    müdafıəsi    ilə    əlaqədar    sifarişlərin    yerinə    yetirilməsi 

məqsədləri ilə və s. 

İnvestisiya kredili sifarişçinin müraciəti və buna müvafq sənədlərin tədimatı 

əsasında verilə bilər. 

İnvestisiyanın maliyyələşmə mənbələrindən biri də xarici investorların 

vəsaitləridir.   Xarici   investisiya   pul   və   intellektual   sərvətlərdən,   qiymətli 

kağızlardan, digər əmlak və xidmətlərdən ibarətdir. Xarici investisiyanın cəlb 

edilməsi bir neçə problemin həllinə bilavasitə təsir edir. Bunlardan: 

- beynəlxalq əmək bölgüsü; 

- beynəlxalq əlaqələrin inkişafı; 

- milli iqtisadiyyatın dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyası; 
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- elmi-texniki tərəqqinin tezləşdirilməsi; 

- idarəçiliyin yeni formalarının tətbiqi; 

- rəqabətin gücləndirilməsi; 

- bazar iqtisadiyyatı tələblərinə cavab verən kadrların hazırlanması və s.  

Mühüm məsələlərdən biri də xarici investisiyanın qorunmasını təmin etməkdir. 

Bu ilk növbədə qanunvericilik və dövlətin təminatına müvafiq həyata 

keçirilməlidir. 

Yuxarıda deyildiyi kimi investisiyanın maliyyələşdirilməsi mənbələrindən 

biri də büdcədənkənar fondlar hesabına maliyyələşmədir. Bu vəsaitlər xüsusi 

depozitlər və s. vəsaitlərdən ibarətdir. Xüsusi büdcədənkənar vəsaitlərə ilk növbədə 

müəssisə və təşkilatların gəliri, onların hesablarında qalan bölüşdürülməmiş 

vəsaitlər aid edilir. 

Sair  büdcədənkənar vəsaitlərə - müxtəlif  avadanlıq  alınmasına 

hesablanan vəsaitlər, uşaq bağçaları üçün valideynlərin ödədikləri vəsaitlər, sığorta 

təşkilatlarının müxtəlif fəaliyyətlərə görə ödəmələrindən və s. ibarətdir. 

Büdcədənkənar vəsaitlər müxtəlif mənbələrdən formalaşır ki, bunlardan 

aşağıdakıları göstərmək olar: 

- fiziki və hüquqi şəxslərin vəsaitləri hesabına sosial sahə obyektlərnin 

tikintisi və abadlaşdırılmasına; 

- qəzalı və köhnə yaşayış evlərinin bərpasına; 

- musiqi kollektivlərinin müxtəlif mərasimlərdə əldə etdikləri vəsaitlər; 

- müxtəlif tədbirlərə himayədarlıq (sponsor) etmək və s. 

Yeni iqtisadi münasibətlərin formalaşdığı indiki şəraitdə maliyyə bazarının 

yaradılması və inkişafı müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Maliyyə bazarının köməyilə 

resurslar səfərbər edilərək kapital qoyuluşunun maliyyələşdirilməsi və 

kreditləşdirilməsinə yönəldilir. Məlumdur ki, kapital qoyuluşunun kreditləş-

dirilməsi əsasən orta və uzunmüddətli olur və borc alan üçün kreditə görə faiz 

dərəcəsinin səviyyəsi müstəsna rol oynayır. Öz növbəsində faiz dərəcəsi tələb-

təklifdən, inflyasiyanın səviyyəsindən, kreditin müddətindən, eləcə də onun 
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təminatlılıq səviyyəsindən asılıdır. Mövcud şəraitdə tez fayda gətirməyə 

hesablanan qısamüddətli kreditdən daha çox istifadə olunur. Bu kreditə görə faiz 

dərəcəsinin həddindən artıq çox olmasından (20-25%), habelə dünya bazarına çıxa 

biləcək məhsul istehsah ilə məşğul ola biləcək investisiya layihələrinin mövcud 

olmamasından irəli gəlir. Sirr deyildir ki, bu gün ölkədə işsizlik probleminin 

həllində ən başhca şərtlərdən biri əsaslı tikintinin inkİşaf etdirilməsi, ən əsası isə 

istehsal xarakterli obyektlərin tikintisinə diqqəti artırmaqdan ibarətdir. Belə olduğu 

halda ölkədə mövcud olan gənc işçi potensialı iş tapmaq xatirinə yaxın-uzaq 

ölkələrə üz tutmaz, respublikamızda daimi iş yerləri ilə təmin oluna bilərlər. O da 

məlumdur ki, büdcədən maliyyə-ləşmə ilə müqayisədə bank kreditlərindən istifadə 

edilməsi daha səmərəlidir. Bu kreditin prinsiplərindən irəli gələrək, həm onun 

vaxtında qaytarılması, həm əlavə faizlə qaytarılması və ən əsası isə bu vəsaitin 

düzgün xərclənməsində ciddi bank nəzarətinin mövcudluğundaıı irəli gəlir. 

Bununla belə ölkə iqtisadiyyatına kredit qoyuluşlarını təhlil edərkən məlum olur ki, 

bizdə hələ qısamüddətli kreditin xüsusi çəkisi daha yüksəkdir. Bunu aşağıdakı 

məlumatlar daha aydın göstərir. 

Жядвял 1 

Игтисадиййата кредит гурулушлары 1 

(илин ахырына, млн.ман.) 

 

 2005 2010 2011 2012 2013 
Игтисадиййата кредит 
гойулушлары 

1440,9 9163,4 9850,3 12243,7 15422,9 

o жцмлядян:      
- гыса мцддятли 
фаизля 

913,2 
63,4 

2567,1 
28,0 

2951,2 
30,0 

3508,3 
28,7 

3335,4 
21,6 

- узун мцддятли 
фаизля 

527,7 
36,6 

6596,3 
72,0 

6899,1 
70,0 

8735,4 
71,3 

12087,5 
78,4 

Вахты кечмиш боржлар 68,2 492,9 633,8 748,8 792,8 
 

1. Азярбайжанын Статистик эюстярижиляри. Бакы, 2014 
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Мялуматлардан эюрцндцйц кими, 2010-жу илдян башлайараг узун 

мцддятли кредитлярин хцсуси чякиси, гыса мцддятли кредитля мцгайисядя артмагда 

давам едир. Бунун башлыжа сябяби, дювлят сифариши иля йериня йетирилян ишлярин, 

хцсусиля инфраструктур лайищялярин реаллашдырылмасына дювлят дястяйинин бариз 

нцмунясидир.  

Nəzərə almaq lazımdır ki, respublikada fəaliyyət göstərən kommersiya 

banklarınm kifayət qədər resursları olmadığından, eləcə də mövcud kredit faiziəri 

ilə investisiya sferasına uzunmüddətii kreditlərin istifadəsi olduqca riskli 

olduğundan, bu sahədə irəliləyişə nail olmaq dövlət imtiyazı olmadan qeyri 

mümkündür. Bunun üçün hesab edirik ki, çoxdan söz-söhbət gəzən «dövlət 

investisiya bankı» və ya «dövlət ipoteka bankı»nın yaradılmasının vaxtı çatmışdır. 

Belə banklar dövlətin siyasətinə müvafiq olaraq uzunmüddətli kreditiəri güzəştli 

faizlərlə verərək investisiya fəaliyyətini canlandıra bilərlər. Bu gün mövcud bank 

sistemində bunu tətbiq etmək mümkün deyildir. Belə ki, bu gün dövlət 

resurslarının Mərkəzi Bank tərəfindən kommersiya banklarına 3-4%-ləverilən 

kreditlər, müxtəlif fiziki və hüquqi şəxslərə 20-25%-lə satılır. Əlbəttə belə faizlə 

investisiya fəaliyyətini kreditləşdirmək qeyri-mümkündür. Əgər biz investisiya 

fəaliyyətinə uzunmüddətli kreditləri cəlb etmək istəyiriksə, ya həmin resurslar 

dövlətin himayəsində olan banklar tərəfindən aşağı faizlə sahibkarlara çatdırılmalı 

və ya yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi dövlətin ixtısaslaşmış bankı yaradılmalıdır. 

Digər vacib məsələ, ipoteka kreditinin inkişafı ilə əlaqədardır. Bu kreditləşmə 

formasının tətbiqindən məqsəd qeyd edildiyi kimi gənc ailələrin, hərbiçilərin, elmi 

işçilərin, bir sözlə əhalinin az təminatlı təbəqəsinin mənzil şəraitinin 

yaxşılaşdırılmasıdır. Real vəziyyət necədir? İlk vaxtlar bu kreditin 7%-lə seçilmiş 

müvəkkil banklar vasitəsilə vətəndaşlara çatdırılmäsı və bu halda kreditin faizi 

12%-dən çox olmaması nəzərdə tutulurdu. Əlbəttə, bu da yüksək faizdir və bir də 

nəzərə alınsa ki, bu kreditlər az təminatlı, gənc ailələr üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

İpoteka kreditinin verilməsi üzrə son düzəlişlərdə nəzərdə tutulmuşdur ki, ipoteka 

krediti üzrə faiz dərəcəsi 4% civarında olmaqla daha uzun müddətə verilsin. 
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Əlbəttə belə düzəliş məqbul hesab edilə bilər, bir şərtlə ki, həmin kredit «dövlət 

investisiya bankı» və ya «dövlət ipoteka bankı» versin və heç bir əlavə faiz tələb 

olunmasın. 

Bir qayda olaraq uzunmüddətli bank kreditləşdirilməsinin obyektləri müəssisə 

və təşkilatlann tikintiləri, eləcədə vətəndaşların özlərinə məxsus mənzil tikintiləri, 

istehsal və sosial sferaya aid obyektlər tikintisi, mövcud obyektlərin yenidən 

qurulması, genişləndirilməsi, avadanlıq, texniki və nəqliyyat vasitələri, elmi-

texniki məhsullar, intellektual dəyərlər, eyni zamanda digər mülkiyyət 

obyektlərinin yaradılması ola bilər. 

Uzunmüddətli kreditə tələbat planlaşdırılarkən əvvəlcədən müvafiq hesabat 

həyata keçirilməli, tələb olunan vəsaitlərin mənbələri müəyyənləşdirilməlidir. 

Kommersiya banklarının uzunmüddətli kreditlərin verilməsinə cəlb etməyin 

əsas şərtlərindən biri, borcların sığorta şirkətləri, pensiya fondları və başqa qeyri-

dovlət şirkətlərinin bu əməliyyata cəlb edilməsi vasitəsilə ola bilər. Bu halda ən 

önəmli məsələ uzunmüddətli kreditlər üzrə faiz dərəcələrini aşağı salmaqdan 

ibarətdir. 

Uzıınmüddətli kreditlərin alınmasını müştəri üçün əlverişli etmək məqsədilə 

güzəştli qiymətlərlə istiqrazların buraxılışı məqsədəuyğun hesab edilir. Bıı halda 

borcalan uzunmüddətli ssudanı bir neçə ildən sonra istiqrazların reallaşdırıl-

masından daxil olmalar hesabına qaytara bilər. 

Uzunmüddətli ssudalar iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində istifadə edilə bilirlər. 

Bir qayda olaraq uzunmüddətli kreditlər verilərkən investisiya layihələrinin 

texniki-iqtisadi əsaslandırmaları (TİƏ) xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, bu 

sənəddə tələb olunan kreditin məqsədi və məramı ətraflı göstərilməklə, kreditin və 

ona hesablanan faizlərin qaytarılması mənbələri hesablamalarla verilir. 

TİƏ-nin ayrı-ayrı bölmələri borcalanın banka təqdim etdiyi «kreditin 

qaytarılması üzrə tədbirlər planına» uyğun gəlməlidir. Uzunmüddətli kreditlər 

verilərkən müştərilərin maliyyə vəziyyəti, onların əvvəllər aldıqları borcun 
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qaytarılması vəziyyətı, müştərilərlə hesablaşmalarının vəziyyəti və s. nəzərə 

alınmalıdır. 

Bir qayda olaraq uzunmüddətli kredit sifarişçi - investorlara verilir ki, bu da 

onların investisiya layihələrini maliyyələşdirmək üçün vəsaitlərinin kifayət 

etmədiyi hallarda baş verir. Müasir vəziyyətdə uzunmüddətli kreditə görə faiz 

dərəcəsi yüksək olduğundan investorlar belə kreditləri almağa maraqlı olmurlar. 

Ölkə iqtisadiyyatı möhkəmləndikcə, Mərkəzi Bankın faiz dərəcələrinin aşağı 

salınması nəticəsində investisiya fəaliyyətinə uzunmüddətli kreditlərin verilməsi 

səviyyəsi də xeyli yüksəlməlidir. Bu baxımdan yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi 

hökumətin himayəçiliyi ilə ixtisaslaşmış «investisiya bankı» və ya «ipoteka 

bankı»nın yaradılmasına böyük ehtiyac vardır. Belə olarsa sahibkarlar daha 

güzəştli kredit almaq imkanı qazana biləcəklər. 

Kapital qoyuluşunun kreditləşdirilməsindən danışarkən qısamüddətli 

kreditləşməni də qeyd etmək lazımdır. Belə kreditlər bir qayda olaraq podratçı 

təşkilatlara, onların cari tələblərini ödəmək, eləcə də dövriyyə vəsaitlərini 

tamamlamaq məqsədilə verilir. Bir çox hallarda podratçı təşkilat öz işçilərinə əmək 

haqqı ödəmək, tikinti materialları üzrə hesablaşma aparmaq, yanacaq-enerji 

haqqını ödəmək, nəqliyyat idarələri ilə hesablaşmalar aparmaq və digər məqsədlərə 

qısamüddətli kreditdən istifadə edirlər. 

Kapital qoyuluşunun maliyyələşdirilməsi, müəyyən məbləğ pul vəsaitinin 

olmasını tələb edir ki, bu da həm yeni tikinti, həm də mövcud obyektlərdə 

genişləndirmə və yenidənqunna işlərinin yerinə yetirilməsi üçün material 

ehtiyatları, maşın, avadanlıq cihazlar və s. alınması, həmçinin bu işlərin layihə 

smeta sənədlərinin hazırlanmasına xərclənir. 

İnvestisiya prosesinin maliyyə təchizatı, onun maliyyələşmə mənbələrini 

müəyyən etməyə əsaslanır. Kapital qoyuluşunun maliyyələşdirilməsi makro və 

mikro səviyyədə təsnifləşdirilir. Makro səviyyədə (milli iqtisadiyyat səviyyəsində) 

kapital qoyuluşunun maliyyələşdirilməsi daxili və xarici mənbələr hesabına ola 

bilər. 
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Daxili mənbələr dedikdə mərkəzləşdirilmiş və qeyri-mərkəzləşdirilmiş 

mənbələr nəzərdə tutulur. 

Mərkəzləşdirilmiş mənbələrə dövlət büdcə vəsaitləri bələdiyyə büdcəsi 

vəsaitləri və büdcədən kənar fond vəsaitlərinə sığorta fondları, sosial-müdafıə 

fondları, pensiya fondu və s. aid edilir. 

Qeyri-mərkəzləşdirilmiş vəsaitlərə firma və təşkilatların gəlirləri, vətəndaşların 

şəxsi vəsaitləri və digər vəsaitlər aiddir. 

Kapital qoyuluşunun xarici maliyyələşmə mənbələrinə beynəlxalq təşkilatların 

vəsaitləri hüquqi və fiziki şəxslərin vəsaitləri, beynəlxalq maliyyə-kredit 

təşkilatlarının vəsaitləri və s. aid edilir. 

Xarici investisiyaların ölkə iqtisadiyyatına cəlb edilməsi, digər müsbət 

proseslərlə yanaşı beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin genişlənməsinə, elmi-texniki 

tərəqqinin qabaqcıl üsullarının geniş tətbiqinə, texnoloji proseslərin 

təkmilləşdirilməsinə şərait yaradır. 

Mikrosəviyyədə kapital qoyuluşunun maliyyələşdirilməsi mənbələri dedikdə 

müəssisə və şirkətin özünə məxsus vəsaiti və borc (cəlb) edilmiş vəsaitlər nəzərdə 

tutulur. 

Müəssisə və şirkətin özünəməxsus vəsaiti dedikdə - müəssisəyə məxsus kapital 

qoyuluşu (nizamnamə fondu, ehtiyat fondu, iqtisadi həvəsləndirmə və mənzil 

tikintisi fondu və s.), amortizasiya ayırmaları və müəssisənin gəliri başa düşülür. 

Müəssisə və şirkətin cəlb edilmiş vəsaitləri dedikdə - maliyyə bazarında 

toplanmış ehtiyatlar - özünəməxsus qiymətli kağızların satışından, qiymətli 

kağızlara görə faiz və gəlirlərdən, kreditlərdən, istiqrazlardan və s. ibarətdir. 

Yenidənbölgü əsasında cəlb edilmiş vəsaitlərə - şirkət və cəmiyyətlərin maliyyə 

ehtiyatları, pay ehtiyatları və digər ayırmalar daxildir. 

Bunlardan başqa müəssisə və şirkətlərdə kapital qoyuluşunun 

maliyyələşdirilməsi mənbəyi kimi əlavə vəsaitlərin də daxil olması mümkündür. 

Bunlara qaytarılan məbləğ, əsas fəaliyyətlə əlaqəsi olmayan məhsulun satışından, 



30 

 

istehsal olunan məhsulun maya dəyərinin aşağı salınmasından, dövriyyə 

vəsaitlərinə qənaətdən, inflyasiya ilə əlaqədar gəlirdən və s. daxil olmalardır. 

Müəssisə və şirkətlərdə əlavə kapital qoyuluşu kimi, artıq əmlakın satışından 

daxil olmalar da istifadə olunur. Əlavə kapital qoyuluşu mənbəi kimi əmlakın 

icarəyə verilməsi də mühüm rol oynayır. 

Büdcədən maliyyələşmə bir qayda olaraq milli iqtisadiyyat üçün xüsusi 

əhəmiyyəti olan, yüksək kapital tutumlu, yüksək riskli, iqtisadi cəhətdən 

səmərəliliyi cəlbedici olmayan və bu səbəbdən xüsusi mülkiyyətçilər üçün maraq 

doğurmayan obyektlər üçün nəzərdə tutulur. Dünya təcrübəsində büdcədən 

maliyyələşmə daha çox sosial xarakterli obyektlər, yeni mütərəqqi istiqamətlərə 

aid obyektlər, iqtisadiyyatda köklü dəyişikliklərə səbəb olacaq elmi-texniki 

sahələrin inkişafı ilə əlaqəli obyektlərə və s. nəzərdə tutulur. Büdcədən 

maliyyələşmə hökumətin maliyyə və iqtisadi siyasətinin əsası olub, dövlətin ölkə 

iqıisadiyyatının kompleks inkişaf etdirilməsi, məhsuldar qüvvələrin ölkə ərazisində 

düzgün yerləşdirilməsi, regionların sosial-iqtisadi inkişafının təmin edilməsində 

mühüm rol oynayır. 

Dövlət mülkiyyətinin aparıcı rol oynadığı planlı iqtisadiyyatda, büdcədən 

maliyyələşmə ümumi kapital qoyuluşunun 90%-dək təşkil edirdi. Bazar 

iqtisadiyyatı şəraitində, xüsusi mülkiyyətin inkişaf etdirilməsi, dövlətin bir çox 

sahələrdə iştirakmm aşağı düşməsi büdcədən maliyyələşmənin də xüsusi çəkisini 

xeyli azaltmışdır. 

Kapital qoyuluşunun büdcə hesabına maliyyələşdirilməsi bilavasitə aşağıdakı 

məqsədlərə xidmət edir: 

• hökumətin məqsədli proqramına daxil edilmiş obyektlərin əvəzsiz və geri 

qaytarılmamaq şərtilə maliyyələşdirilməsi; 

• milli iqtisadiyyatın inkişafı üçün vəsaitin bölüşdürülməsində sosial 

yönümlü obyektlərin maliyyələşdirilməsinə üstünlük vermək; 

• vəsaitin ünvanlı və məqsədli istifadəsini təmin etməklə sifarişçilərin 

məsuliyyətini artırmaq; 
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• dövlətin maliyyə-kredit qurumlarının, obyektlərin maliyyələşdirilməsində 

iştirakını təmin etmək; 

• büdcə vəsaitindən səmərəli istifadə olunmasında icra qurumlarının 

nəzarətini gücləndirməklə maliyyə intizamını möhkəmləndirmək və s. 

Yeni iqtisadi münasibətlərin tələblərinə uyğun olaraq, dövlət büdcədən 

maliyyələşdirmədə əsasən sosial sahənin inkişafına və istehsal sahələrində 

infrastrukturun inkişafına üstünlük verilir. 

Bununla belə dövlət bəzi həlli vacib işlərin də həyata keçirilməsini təmin edir. 

Bunlardan, investisiya layihələrinin ekspertizadan keçirilməsini, yerli təşkilatların 

mənəvi köhnəlmiş material və enerji tutumlu avadanlıqlardan qorumaq və s. aid 

etmək olar. 

Dövlət kapital qoyuluşunun maliyyələşdirilməsi xərclərinə layihə-axtarış 

işlərinin maliyyələşdirilməsi, quraşdırma tələb etməyən avadanlıqların alınması, 

obyektin smetasına daxil edilməyən cihaz və inventarların alınması xərcləri və s. 

aid edilir. 

Sifarişçi təşkilatlar statistik hesabata daxil edilmək üçün, yerinə yetiriləcək işlər 

üzrə aşağıdakı məlumatları verməlidirlər: 

• tikintinin dəyərini əks etdirən smeta sənədlərini; 

• layihə-smeta sənədlərinin təsdiqi üzrə materialı; 

• tikintinin aparılması hüququnıı təsdiq edən lisenziyanın surətini; 

• obyektin maliyyələşdirilməsi üzrə xüsusi və borc edilmiş vəsait haqqında 

arayış; 

• iliərə bölünməklə yeni başlanan tikinti obyektləri haqqında daxili titul 

siyahıları, eləcədə yarımçıq obyektlər üzrə titul siyahıları və s. 

Aşağıda, respublikamızda son illərdə əsaslı tikinti üzrə əsas kapitala investisiya 

qoyuluşları, bunların iqtisadi rayonlar üzrə bölgüsü, mülkiyyət növləri üzrə 

təsnifləşdirilməsi, onların sahələr üzrə bölgüsünü, eləcə də fondların istifadəyə 

verilməsi haqqında məlumatları əks etdirən cədvəllər verilmişdir. 
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Cədvəl 2 

Мцлкиййят нювляри цзря дахили вя харижи мянбялярдян ясас капитала 
йюнялдилмиш инвестисийалар* 

 Дахили инвестисийа Харижи инвестисийа 

млн.ман. 
яввялки иля 
нисбятян 
фаизля 

млн.ман. 
яввялки иля 
нисбятян 
фаизля 

2000 – жями 460,3 116,5 507,5 95,2 
онлардан:     
- дювлят 283,8 117,4 119,7 88,2 
- гейри-дювлят 176,5 115,0 387,8 97,5 
2003 - жями 938,2 171,8 2848,0 182,5 
онлардан:     
- дювлят 501,1 22,2 д. 58,9 34,6 
- гейри-дювлят 437,2 135,3 2789,1 2,0 д. 
2005 - жями 2104,9 159,0 3665,0 101,8 
онлардан:     
- дювлят 795,3 2,0 д. 140,8 2,4 д. 
- гейри-дювлят 1309,6 141,3 3524,2 99,5 
2008 - жями 7702,2 164,8 2242,0 78,0 
онлардан:     
- дювлят 5720,4 159,0 233,5 101,7 
- гейри-дювлят 1981,8 184,2 2008,5 76,0 
2009 - жями 6079,9 82,9 1645,0 77,1 
онлардан:     
- дювлят 4220,0 77,5 329,0 147,9 
- гейри-дювлят 1859,9 98,6 1316,0 68,8 
2010 - жями 7499,2 116,6 2406,5 138,3 
онлардан:     
- дювлят 5575,1 124,9 425,8 122,4 
- гейри-дювлят 1924,1 97,8 1980,7 142,2 
2011 - жями 10199,0 134,0 2600,1 106,4 
онлардан:     
- дювлят 7315,6 129,3 609,3 141,0 
- гейри-дювлят 2883,4 147,6 1990,8 99,0 
2012 - жями 12148,4 117,3 3258,9 123,4 
онлардан:     
- дювлят 8842,3 119,0 578,3 93,5 
- гейри-дювлят 3306,1 112,9 2680,6 132,6 
2013 - жями 13178,9 107,8 4671,9 142,4 
онлардан:     
- дювлят 10037,5 112,8 609,9 104,8 
- гейри-дювлят 3141,3 94,4 4062,0 150,5 

* Азярбайжанда тикинти. Бакы, 2004 
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ФЯСИЛ 2. АЗЯРБАЙЖАН ИГТИСАДИЙЙАТЫНДА ИНВЕСТИСИЙАЛАРЫН 

ЩЯЖМИ ВЯ ДИНАМИКАСЫ 

 

2.1. Игтисадиййатда инвестисийаларын щяжми, динамикасы вя гурулушу 

 

Базар игтисадиййатынын тялябляриня мцвафиг юлкя игтисадиййатында бюйцк 

щяжмдя тикинти вя йенидянгурма ишляринин щяйата кечирилмясини тяляб едир. 

Советляр дюврцндя йарадылмыш вя бир чох щалларда юмцр мцддятини баша 

вурмуш аваданлыглары тязялямяк, даьылмыш игтисадиййаты бярпа етмяк, йени 

игтисади ялагяляр йаратмаг щеч шцбщясиз кцлли мябляьдя вясаит тяяляб едирди. 90-

жы иллярин яввялиндя инвестисийа фяаллыьы чох ашаьы дцшмцш, ясас капитала 

инвестисийа гойулушу хейли зяифлямишдир. 

Юлкядя ижтимаи-сийаси сабитлийин бярпа олунмасы, дцнйанын нцфузлу харижи 

ширкятляри иля «Ясрин мцгавиляси»нин имзаланмасы инвестисийа фяалиййятинин 

дирчялмясиня, имканларын хейли эенишлянмясиня шяраит йаратмыш олду. Артыг 1997-

жи илдя Азярбайжан МДБ юлкяляри ичярисиндя ясас капитала инвестисийайа эюря 

биринжи олараг 1990-жы илин сявиййясиня чатмышдыр. Сонракы иллярдя Азярбайжанда 

ясас капитала инвестисийа гойулушлары илбяил артмагда давам етмишдир. Артыг 

2006-жы илдя 1995-жи иля нисбятян истещсал вя хидмят сащяляриня капитал гойулушу 

25,5 дяфя чох олмушдур. 

2000-2013-жц илляр ярзиндя бцтцн мцлкиййят формаларындан олан мцяссися 

вя тяшкилатлар тяряфиндян истещсал вя хидмят сащялярин инкишафы цчцн ясас капитала 

101,8 млрд.манат вясаит йюнялдилмишдир. 

Истифадя едилмиш вясаитин 52,2 млрд.манаты (51,2%) дювлят мцлкиййятиндя 

олан тяшкилатлара, 49,6 милйард манаты (48,8%) ися гейри-дювлят мцлкиййятиндя 

олан тяшкилатлара мяхсус олмушдур. 

Бу иллярдя ясас капитала йюнялдилмиш вясаитин орта иллик щяжми 9,3 

млрд.манат тяшкил етмишдир. Юлкядя мящсул истещсалы обйектляринин тикинтисиня 
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55,5 милйард манат вя йа цмуми вясаитин 54,5%-и хидмят сащяляри цзря 

обйектлярин тикинтисиня 46,3 млрд.ман. вя йа цмуми вясаитин 45,5%-я гядяр 

инвестисийа сярф етмякля йени истещсал эцжляринин ишя салынмасы тямин едилмишдир. 

2003-2013-жц иллярдя ясас капитала йюнялдилмиш цмуми вясаитин 33,1 

млрд.манатыны (32,5%) харижи мянбялярдян 68,7 млрд.манатыны ися (67,5%) 

дахили мянбялярдян йюнялдилмиш вясаит тяшкил етмишдир. Бу илляр ярзиндя ясас 

капитала йюнялдилмиш инвестисийанын 37,1 млрд.манаты (36,5%) нефт секторунун,  

64,7 млрд.манаты (63,5%) ися гейри-нефт секторунун инкишафына сярф едилмишдир. 

Щямин илляр ярзиндя цмуми сащяси 19,5 млн.м2 олан 176,1 мин йени 

мянзил тикилиб истифадяйя верилмиш, онлардан 6,4 млн.м2 (32,8%) кянд йерляриндя 

инша едилмишдир. Ящалинин юз шяхси вясаити щесабына истифадяйя верилмиш фярди 

йашайыш евляри 12,9 млн.м2 (66,1%) тяшкил етмишдир.  

 

Жядвял 3 

2000-2013-жц иллярдя ясас капитала йюнялдилмиш инвестисийаларын тяркиби1 

Илляр 

Ясас капитала 
йюнялдилмиш 
инвестисийалар 

О жцмлядян 
истещсал тяйинатлы 

обйектляря 
хидмят сащяляри 
обйектляриня  

жями 
млн.ман. 

яввялки иля 
нисбятян,  
%-ля 

жями 
млн.ма

н. 

яввялки иля 
нисбятян,  
%-ля 

жями 
млн.ман

. 

яввялки 
иля 

нисбятян,  
%-ля 

2000  967,8 104,2 680,0 - 287,8 - 
2003 3786,4 179,7 3057,6 180,9 728,8 175,0 
2005 5769,9 117,2 4262,8 107,3 1507,1 158,7 
2008 9944,2 131,8 4652,0 95,2 5292,2 199,0 
2010 9905,7 121,2 4821,0 129,4 5084,6 114,3 
2011 12799,1 127,3 6033,0 123,3 6766,1 131,1 
2012 15407,3 118,5 7187,8 117,3 8219,5 119,6 
2013 17850,8 115,1 8781,6 121,4 9069,2 109,6 
 

1. Azərbaycanda tikinti. Bakı, 2014 
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Гейд етмяк лазымдыр ки, дахили инвестисийаларла йанашы, истещсал вя хидмят 

сащяляриня илбяил даща чох харижи инвестисийалар да жялб олунур. Бунун цчцн 

юлкядя кифайят гядяр ялверишли шяраит йарадылмышдыр. Онлар йцксяк эялирли 

сащялярдя, ясасян нефт-газ, гара вя ялван металлурэийа, йейинти вя 

тикинтиматериаллары сянайесиндя, кимйа мямулатлары мцяссисяляри, 

телекоммуникасийа вя няглиййат секторунда ишляйирляр. Харижи инвесторлар цчцн 

инвестисийалардан ялдя едилян мянфяятин харижя кючцрцлмяси ганунверижиликля 

либераллашдырылмышдыр ки, бу да онлар цчцн стимуллашдырыжы рол ойнайыр. Нефт-газ 

секторунда харижи инвесторлар цчцн ящямиййятли верэи эцзяштляри дя мцяййян 

олунмушдур. 

Жядвял 4 

Ясас капитала йюнялдилмиш дахили вя харижи инвестисийалар 1 

Илляр  
Жями 

млн.ман. 

о жцмлядян 
дахили инвестисийалар харижи инвестисийалар 

млн.ман. 

цмуми 
щяжмдя 
хцсуси 

чякиси, %-ля 

млн.ман. 

цмуми 
щяжмдя 
хцсуси 

чякиси, %-ля 
2000 967,8 460,3 47,6 507,5 52,4 
2003 3786,4 938,3 24,8 2848,1 75,2 
2005 5769,9 2104,9 36,5 3665,0 63,5 
2008 9944,2 7702,2 77,5 2242,0 22,5 
2010 9905,7 7499,2 75,7 2406,5 24,3 
2011 12799,1 10199,0 79,7 2600,1 20,3 
2012 15407,3 12148,4 78,8 3258,9 21,2 
2013 17850,8 13178,9 73,8 4671,9 26,2 

 

1. Statistika Komitəsi. Azərbaycanda tikinti. Bakı, 2014 

 

Мялуматлардан эюрцндцйц кими дахили инвестисийаларын хцсуси чякиси илбяил 

артмагдадыр. Бу да дювлятин вя йерли иш адамларынын игтисади имканларынын 

артмасына яйани сцбутдур. Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, дювлят 

инвестисийалары юзял инвестисийаларла мцгайисядя даща сцрятля артмышдыр. Дювлят 

вясаити щесабына сосиал програмлар вя игтисадиййатын мцщцм обйектляри 
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малиййяляшдирилир. Беля обйектлярдян йанажаг-енерэетика сащяляри обйектлярини, 

няглиййат секторуну, автомомбил йолларыны вя диэяр сосиал обйектляри эюстярмяк 

олар. Республикада инвестисийа фяалиййятинин тяркиб щиссяси олан иншаат базарында 

да ири мигйаслы тядбирляр щяйата кечирилир. Юлкя башчысынын гейд етдийи кими, бу 

сащядя хейли иш эюрцлмцшдцр. Биз сементя олан тялябатымызы там шякилдя тямин 

етмишик. Ейни заманда семент истещсалында ялавя щяжмляр вар ки, онларын 

щесабына харижя ихраж имканларымыз олажагдыр. Диэяр иншаат материаллары цзря дя 

беля йанашма мцмкцндцр. Чцнки юлкямиздя кифайят гядяр хаммал вя сянйае 

потенсиалымыз вардыр. Онларын щесабына щям юз тялябляримизи юдяйяр, щям дя 

харижя ихраж едя билярик. Бурада алиминиум, поладтюкмя, металлурэийанын диэяр 

мящсуллары нязярдя тутулур. 

Юлкядя тикинти ишляринин тядрижян тямяркцзляшмяси просес эедир, ири бирлик 

вя ширкятляр иншаат базарынын вя иншаат материаллары ещтийатларынын ясас щиссясиня 

нязарят едир, бюйцк инвестисийа лайищяляринин реаллашдырылмасы цчцн хцсуси 

консорсиумлар йарадылыр. 

Инвестисийаларын технолоъи гурулушунда да мцсбят дяйишикликляр баш верир, 

машын вя аваданлыгларын хцсуси чякиси тядрижян артыр, ясас фондларын истифадяйя 

верилмя ямсалы йцксялир. Сифаришчи вя подратчы тяшкилатлар арасында гаршылыглы 

щесаблашманын мцтярягги формалары тятбиг олунур, баша чатмамыш тикинтилярин 

щяжми азалыр. 

Щазырда дювлят сийасяти игтисадиййатын щяртяряфли инкишафынын тямин 

едилмясиня, о жцмлядян йцксяк технолоэийалар ясасында сянайенин динамик 

инкишафына вя шахяляндирилмясиня йюнялдилмишдир. Уьурла щяйата кечирилян бу 

сийасятин нятижяси олараг сон иллярдя Азярбайжанда реэионларын сосиал-игтисади 

инкишафына даир дювлят програмлары чярчивясиндя мцхтялиф тяйинатлы йцзлярля 

сянайе мцяссисяси тикилиб истифадяйя верилмиш, минлярля йени иш йери йарадылмышдыр. 

Юлкядя рягабятядавамлы сянайе мящсуллары истещсалыны даща да артырмаг 

мягсядиля щазырда сянайе паркларынын йарадылмасы истигамятиндя ишляр апарылыр. 
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Реэионларда сащибкарлыг фяалиййятинин эенишляндирилмясиндя вя йерли 

ещтийатлардан сямяряли истифадя етмякля сянайе сащяляринин инкишаф 

етдирилмясиндя бир истигамят дя юлкянин айры-айры шящярляриндя сянайе 

мящялляляринин йарадылмасыдыр. Сянайе мящялляляри истещсал просесинин тяшкилиндя 

инфраструктур хяржляринин азалдылмасы, кооператийа ялагяляринин эцжляндирилмяси, 

кичик вя орта сащибкарлыьын инкишафы вя диэяр мясялялярин щялли бахымындан бюйцк 

ящямиййятя маликдир. 

Юлкя башчысынын мцвафиг фярманлары иля юлкянин сосиал-игтисади инкишафынын 

сцрятли инкишафына даир програмларынын уьурла йериня йетирилмяси цчцн тикинти 

комплексиндя йенидянгурма ишляринин жоьрафийасы вя тярикби ящямиййятли 

дяряжядя дяйишмишдир. Реэионларын мювжуд потенсиалындан вя тябии ещтийат-

ларындан сямяряли истифадя етмякля ящалинин файдалы мяшьуллуьуна вя 

йохсуллуьун сявиййясинин ашаьы салынмасына наил олмаг мягсядиля гейри-нефт 

секторунда щям юзял, щям дя дювлят инвестисийалары щесабына тикинти вя 

йенидянгурма ишляри эенишляндирилмишдир. 

Ясас диггят мяркязляриндян олан мясялялярдян бири инвестисийаларын 

режионлара йол ачмасыдыр. Реэионал инкишафа йюнялдилмиш инвестисийалар вя 

онлардан истифадянин игтисади сямярялилийинин йцксялилмяси иля баьлы мясяляляр инди 

даща ящямиййятлидир. 

Игтисади районлар цзря мящсул истещсалы вя хидмят сащяляри обйектляринин 

тикинтисиня йюнялдилмиш инвестисийалар илдян-иля артмагда давам едир. Буну 

ашаьыдакы жядвялин мялуматларындан эюрмяк олар. 

 

Жядвял 5 

Игтисади районлар цзря йюнялдилмиш инвестисийалар 

Игтисади районлар 2011 2012 2013 
Бакы шящяри – жями млн.ман. 8386,0 9502,4 10744,1 
о жцмлядян:    
- истещсал сащяляриня 4387,6 5225,6 6517,9 
Абшерон игтисади району – жями 251,2 365,7 581,5 
о жцмлядян:    
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- истещсал сащяляриня 160,3 181,9 347,3 
Эянжя-Газах - жями 724,2 771,9 946,6 
о жцмлядян:    
- истещсал сащяляриня 429,2 45,4 469,6 
Шяки-Загатала игтисади району – 
жями 

380,9 733,7 653,8 

о жцмлядян:    
- истещсал сащяляриня 91,1 171,1 78,4 
Лянкяран игтисади району – жями 202,0 224,1 286,4 
о жцмлядян:    
- истещсал сащяляриня 24,1 43,2 46,8 
Губа-Хачмаз - жями 706,9 622,2 487,8 
о жцмлядян:    
- истещсал сащяляриня 220,7 303,2 222,1 
Аран игтисади району – жями 1089,9 1219,6 1498,2 
о жцмлядян:    
- истещсал сащяляриня 414,5 335,2 361,4 
Йухары Гарабаь - жями 49,4 71,4 57,1 
о жцмлядян:    
- истещсал сащяляриня 16,1 20,3 10,2 
Кялбяжяр-Лачын игтисади району 
– жями 

0,2 0,6 0,2 

о жцмлядян:    
- истещсал сащяляриня - - - 
ДаьлыгГарабаь - жями 143,6 1665,5 152,5 
о жцмлядян:    
- истещсал сащяляриня 27,4 12,6 9,6 
Нахчыван игтисади району – жями 815,5 982,2 1007,8 
о жцмлядян:    
- истещсал сащяляриня 259,3 402,0 399,7 
Республика цзря жями 12749,8 14659,3 16416,0 
о жцмлядян:    
- истещсал сащяляриня 5630,3 6740,5 8040,0 
Бунлардан: реэионлар цзря 4363,8 5156,9 5671,9 

 

Реэионларда ясас капиталын инкишафына гойулан инвестисийаларын хцсуси 

чякиси 2003-жц илдяки 6,1 фаиздян 2013-жц илдя 34,6 фаизя галдырылмышдыр. Минлярля 

йени обйектляр истифадяйя верилмиш, 100 минлярля йени даими иш йерляри ачылмышдыр. 

Тякжя 2013-жц илдя реэионлар цзря – Шярур районунда Арпачай су електрик 

стансийасы, Сумгайыт шящяриндя «Эилан» текстил паркы, Полад бору заводу, 

«Саьлам гида» Аграр Сянайе Комплекси, Ширван шящяриндя «Жянуб» електрик 
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стансийасы, Олимпийа Идман Комплекси, Ширван-Муьан груп су кямяри, 

Абшерон районунда бирдяфялик пластик габлар истещсалы, «Милла» сцд мящсуллары 

вя дондурма истещсалы заводлары, Аьжабяди районунда «Агат-Агро» 

щейвандарлыг комплекси, Мяркязи хястяхана, Аьстафа районунда Пейнибол 

вяАтыжылыг мяркязи, Астара районунда Бокс мяркязи, Балакян районунда 

Сойудужу амбар комплекси, Жялилабад районунда Мяркязи Хястяхана, 

Эядябяй районунда гызыл емалы заводу, Ашыг мусиги мяркязи, Сойудужу 

амбар комплекси, Газах районунда Семент заводу, Гябяля районунда цзцм 

емалы заводу, щейвандарлыг-сцдчцлцк комплекси, аграр сянайе комплекси, 

«Гафгаз Карвансарай» отел комплекси, Гобустан районунда Идман 

Комплекси, Губа районунда Милли Голф Клубу, «Рихос Губа Азербаиъан» 

отели, Гусар районунда «Шащдаь» вя «Пик-Палас» отелляри, Щажыгабул 

районунда Серамик плитяляри истещсалы заводу, Хачмаз, Гах, Саатлы 

районларында Олимпийа Идман Комплексляри, Исмайыллы районунда тикиш фабрики 

вя диэяр чохсайлы обйектляр тикилиб истифадяйя верилмишдир.  

Юлкянин мцхтялиф бюлэяляриндя 195 км автомомбил йоллары, 322,0 погон 

метр кюрпцляр, 7,6 мин нюмрялик автомат телефлн стансийалары, 1124,5 км-лик 

Фибер-оптик маэистрал кабел хятти вя диэяр обйектляр истисмара верилмишдир. 

Сон иллярдя щяйата кечирилян ири мигйаслы тядбирляр юлкямиздя енеръи 

тящлцкясизлийини тямин етмишдир. Бу мягсядля нефт-газ лайищяляринин реаллашдырыл-

масы иля йанашы, бир нечя йени електрик стансийалары тикилиб истифадяйя верилмишдир. 

Йени технолоэийалара ясасланан бу стансийаларда енеръи дашыйыжыларына хейли 

гянаят едилир. Щазырда бцтцн електрик стансийалары мазут реъиминдян газ 

реъиминя кечирилмишдир. 

Республикада електроенерэетиканын инкишафы да диггятялайигдир. Жянуби 

Гафгазда ян ири енеръи обйекти олан Азярбайжан истилик електрик стансийасынын 

бешинжи блоку ясаслы тямир олунмуш вя бунун сайясиндя ону эцжц 160 мегават 

артырылмышдыр. Сонракы иллярдя Бакы модул електрик стансийасы, 506 мегаватлыг 

Сумгайыт бухар газ гурьусунун тикинтиси баша чатдырылмышдыр. Сянэячалда 300 
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мегаватлыг модул типли електрик стансийасы, «Шимал» истилик електрик 

стансийасында 400 мегаватлыг бухар-газ гурьусу, Азярбайжан истилик електрик 

стансийасында 7 блокун йенидян гурулмасы ишляриня башланылмышдыр. 

Азярбайжан щюкумяти бизнес гурумлары иля партнйорлуг ясасында 

сянайенин емал секторунда йени мящсулларын истещсалы цчцн ямяли тядбирляр 

щяйата кечирир. Харижи тижарятин инкишафы цзря Йапонийа щюкумятинин малиййя 

йардымы иля «Азяркимйамаш» сящмдар жямиййятинин заводларынын вя елми-

тядгигат инститтуларынын мящсулларына ИСО 900-1001 бейнялхалг сертификатын 

верилмяси цзря ишляр щяйата кечирилмишдир. Республиканын електротехника 

мящсулларына дахили тялябаты юдямяк вя ихраж мящсуллары бурахмаг мягсядиля 

заводларда харижи фирмаларын жялб олунмасы ясасында йенидянгурма ишляри 

апарылмышдыр. 

Республиканын миник вя йцк автомобилляриня олан тялябатыны юдямяк 

мягсядиля Эянжя шящяриндя тикилян автомобил заводу ишя салынмышдыр. Шамахыда 

автомобил заводу, Минэячевирдя «ЛАЗЕР» маркалы фярди компутер вя диэяр 

йцксяк технолоэийалы аваданлыглар истещсалына башланылмышдыр. 

  



41 

 

2.2. Инвестисийаларын сямярялилийи вя онун гиймятляндирилмяси 

 

Инвестисийа фяалиййятинин ясас шяртляриндян бири инвестисийаларын сямярялилийи 

вя онун артырылмасы йолудур. Тяжрцбядя реал инвестисийаларын сямярялилийи хярж вя 

эялирин мцгайисяси ясасында мцяййян едилир. Кямиййят бахымындан гиймят-

ляндирмяйя эюря йахын кечмишя гядяр, макросявиййядя хяржляря эюря сямярялилик 

ясас эютцрцляряк, мцгайися нятижясиндя ялверишли лайищя мящсул ващидиня дцшян 

майа дяйяриня эюря сечилирди. Бу щалда мцгайисяли сямяря вя капитал 

гойулушунун эери гайытма мцддяти беля мцяййянляширди: 

i
K

MdMd
S

01 −
=         бу щалда 

 

С – сямярялилик сявиййясини; 

1Md , 0Md - мцвафиг олараг мящсул ващидинин сонракы вя яввялки майа 

дяйярини; 

К1 – тювсийя едилян вариант цзря капитал гойулушуну эюстярир. 

Бунлара мцвафиг олараг, капитал гойулушунун эеригайытма мцддяти дя 

щесабланырды: 

01

1

MdMd

K
T

−

=  

Яэяр бу щалда nS ε≥  олардыса, онда тювсийя едилян лайищянин 

реаллашдырылмасы мягсядяуйьун щесаб едилир. Бурада nε – норматив сямярялилик 

ямсалы олуб микро вя макро сявиййядя елми-тядгигат норматив институтлар 

тяряфиндян тювсийя едилир.  

Мцгайисяли сямярялиликдян истифадя етмякля инвестисийа лайищяляринин 

гиймятляндирилмяси вя ялверишли лайищянин тювсийя едилмяси ейни заманда 

минимум хярж мябляьиня эюря дя мцяййян едиля биля. 

Бу щалда  

minKMdX inii →⋅+= ε , бурада 
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Хи– вариант цзря хяржин мябляьи; 

iMd - вариант цзря мящсулун майа дяйяри; 

Ки – вариант цзря капитал гойулушу мябляьи; 

nε - норматив сямярялилик ямсалыдыр. 

Бу цсулун чатышмайан жящяти одур ки, бу щалда лайищя цзря эялирин 

сявиййяси мцяййян едилмир ки, бу да щеч шцбщясиз инвестор цчцн ясас 

шяртлярдяндир. Ейни заманда бу цсулдан мящсулун кейфиййятинин 

йахшылашдырылмасына щесабланмыш лайищялярин гиймятляндирилмясиндя истифадя 

едиля билмяз. Она эюря ки, бу щалда йалныз истещсал хяржляринин артажаьы 

лабцддцр. 

Инвестисийалардан истифадя игтисади сямяря иля йанашы инсанларын 

мяшьуллуьу, мадди немят боллуьу, еляжя дя бцтювлцкдя жямиййят цзвляринин 

рифащ щалынын йахшылашдырылмасына сябяб олур. Бунунла беля игтисади сямярялилийин 

йцксялдилмяси щяр инвестор цчцн ясас амиллярдян щесаб едилир. Игтисади сямяря 

истифадя олунмуш вясаитлярдян максимум файда эюрмяк, даща чох эялир 

эютцрмякдян ибарятдир. 

Азярбайжан игтисадиййатынын динамик инкишафы, онун дцнйа тясяррцфат 

системиня сямяряли интеграсийасы инфраструктур вя коммунал хидмятляринин даща 

да йахшылашдырылмасы ящалинин сосиал-рифащ щалынын илдян-иля йцксялдилмясиня 

сябяб олмушдур. Юлкядя гейри-нефт секторунун сцрятли инкишафы бу сащяйя 

йатырылан инвестисийанын артымы щесабына мцмкцн олмушдур. 

Буну ашаьыдакы жядвялин мялуматлары яйани олараг эюстярир. 
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Жядвял 6 

Игтисадиййата йюнялдилян инвестисийалар * 

 

Эюстярижиляр  2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Инвестисийа 
гойулушлары, бцтцн 
мянбяляр цзря  
(жями) 

       

млн.манат 6733,4 13328,0 10475,0 14118,9 17048,8 20250,7 21974,3 
млн.доллар 7118,6 16222,0 13033,5 17591,5 21588,9 25777,3 28010,5 
Харижи 
инвестисийалар: 

       

млн.манат 4628,5 5625,3 4395,1 6619,7 6849,8 8102,7 8269,3 
млн.доллар 4893,2 6847,4 5468,6 8247,8 8673,9 10314,0 10540,9 
Дахили 
инвестисийалар: 

       

млн.манат 2104,9 7702,7 6079,9 7499,2 10199,0 12148,0 13704,9 
млн.доллар 2225,3 9374,8 7564,8 9343,7 12915,0 15463,3 17469,6 

 

Жядвялин мялумутларындан эюрцндцйц кими, 2013-жц илдя 2005-жи илля 

мцгайисядя бцтювлцкдя инвестисийа гойулушлары манатла 3,3 дяфя, долларла 3,9 

дяфя артмышдыр. Мцсбят щалдыр ки, дахили инвестисийаларын артым темпи (6,5 дяфя) 

харижи инвестисийаларын артым темпиндян (1,8 дяфя) хейли чох олмушдур. Нятижядя, 

цмуми дахили мящсул вя бунунла ялагядар диэяр сосиал мясяляляр хейли 

йахшылашмышдыр. Буну ашаьыдакы мялуматлардан эюрмяк олар. 

Жядвял 7 

Ясас сосиал-игтисади эюстярижиляр* 

Эюстярижиляр 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Цмуми дахили 
мящсул 
Жями, млн.ман. 

12522,5 28360,5 40137,2 35601,5 42465,0 52082,0 54743,7 57708,2 

Ящалинин щяр 
няфяриня, ман. 

1494,3 3296,6 4603,7 4033,2 4753,0 5752,9 5966,1 6207,3 

Игтисадиййатда 
мяшьул олан-
ларын орта иллик 
сайы, мин няфяр 

4062,3 4162,2 4215,5 4271,7 4329,1 4375,2 4445,3 4521,2 
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Игтисадиййатда 
мяшьул олан 
ишчилярин орта 
айлыг ямяк 
щаггы, ман. 

123,6 215,8 274,4 298,0 331,5 364,2 398,4 425,1 

Сянайе 
*мящсуллары, 
млн.ман. 

9308,8 22496,6 28773,3 22563,6 27978,2 35026,9 34565,0 33898,1 

Кянд, мешя вя 
балыгчылыг 
тясяррцфаты 
мящсуллары, 
млн.ман. 

1864,8 2946,9 3534,5 3889,2 3962,2 4685,0 5037,1 5446,2 

Ясас фондларын 
истифадяйя 
верилмяси, 
млн.ман. 

4780,7 6035,2 8342,4 6032,3 5961,3 10624,1 10194,1 11143,1 

Ясас капитала 
йюнялдилмиш 
вясаитляр, 
млн.ман. 

5769,9 7471,2 9944,2 7724,9 9905,7 12799,1 15407,3 17850,8 

Дювлят 
бцджясинин 
эялирляри, 
млн.ман. 

2055,2 6006,6 10762,7 10325,9 11403,0 15700,7 17281,5 19496,3 

Дювлят 
бцджясинин 
хяржляри, 
млн.ман. 

2140,7 6086,2 10774,2 10503,9 11765,9 15397,5 17416,5 19143,5 

Тяйин олунмуш 
айлыг пенсийанын 
мябляьи, ман. 

28,5 62,9 95,8 100,4 112,9 145,1 152,0 170,5 

Кредит 
гойулушлары, 
млн.ман. 

1440,9 4681,8 7191,3 8407,5 9163,4 9850,3 12243,7 15422,9 

о жцмлядян:         
- гыса мцддятли 913,2 1649,5 2295,9 2360,0 2567,1 2951,2 3508,3 3335,4 
- узун мцддятли 527,7 3032,3 4895,4 6047,5 6596,3 6899,1 8735,4 1287,5 

 

Статистик мялуматлардан эюрцндцйц кими, сон 6-7 ил ярзиндя 

Республикамызын сосиал-игтисади инкишафында жидди ирялиляйишляр баш вермишдир. 

Беля ки, игтисади инкишафын башлыжа эюстярижиси олан «цмуми дахили мящсул» 2013-
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жц илдя 2005-жи иля нисбятян 4,6 дяфядян чох артмышдыр. Бу артым, илк нювбядя 

ящалинин сосиал рифащ щалынын йахшылашдырылмасында юзцнц эюстярир. Беля ки, щяр 

аилянин йашайыш сявиййясиня бирбаша тясир едян ишчилярин  орта айлыг ямяк щаггы 

мцгайисяли гиймятлярля 2005-жи илдя 123,6 манатдан, 2013-жц илдя 425,1 маната 

чатмыш вя йа 3,4 дяфяйядяк артмышдыр. Ейни заманда ящалийя верилян айлыг 

пенсийаларын да орта мябляьи 2005-жи илдяки 28,5 манатдан 2013-жц илдя 170,5 

маната (6 дяфядян чох) чатдырылмышдыр. Беля артымы жядвялдя якс олунмуш бцтцн 

эюстярижиляр цзря мцшащидя етмяк олар. 

Мцсбят щал кими, гейд етмяк лазымдыр ки, сон иллярдя игтисади инкишаф 

даща чох гейри-нефт секторунда ялдя едилмиш вя бу реэионларын  инкишафы 

щесабына газанылмышдыр. Бунун цчцн 2004-жц илд гябул олунмуш «Реэионларын 

Сосиал-игтисади инкишафы» Дювлят Програмынын ролу гейд олунмалыдыр. Бу 

програм 2004-2008-жи илляри ящатя етмякля, йерлярдя сащибкарлара дювлят 

щесабына эцзяштли кредитляр вермяк щесабына ижра олунмушдур. Бундан сонра 

2009-2013-жц илляри ящатя едян икинжи Дювлят Програмы гябул олунмушдур ки, бу 

да мцвяффягиййятля йериня йетирилмякдядир. 

Дцнйада игтисади бющранын давам етдийи бу иллярдя Азярбайжанда 

динамик инкишаф мцшащидя олунур. Беля ки, 2014-жц илин статистик мялуматларына 

эюря юлкямиздя цмуми дахили мящсул 2,2 фаиз, гейри-нефт секторунда ися 8 фаизя 

гядяр артыма наил олунмушдур. 

Юлкямиздя апарылан игтисади ислащатлар, хцсусиля реэионларын инкишафына 

эюстярилян гайьы, йерлярдя даими иш йерляринин ачылмасы, бир нечя мцщцм игтисади 

вя сосиал проблемлярин щяллини мцмкцн едир. Илк нювбядя вя бизя эюря ян ясасы, 

юлкя яразисиндя мящсулдар гцввялярин вя истещсал эцжляринин йерляшдирилмя-

синдяки ювжуд диспропорсийаны тядрижяен гайдайа салмаг, йерлярдя йени ишя 

йерляри ачмагла ящали миграсийасыны тянзимлямяк, сон иллярдя Бакыда мцшащидя 

олунан сыхлыьын арадан галдырылмасына наил олмаг, туризмин инкишафы цчцн 

реэионларын имканларындан щяртяряфли истифадя етмяк вя с. мясяляляри тядрижян 

гайдайа салмагдыр. 
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Сон иллярдя юлкямиз бейнялхалг мцнасибятлярдя дя юзцнц етибарлы тяряфдаш 

кими эюстяря билмишдир. Еля бу сябябдян дя, тякжя 2013-жц илдя юлкя 

игтисадиййатынын инкишафына йатырылмыш 22 милйард доллар вясаитин 9 милйард 

доллара йахыны вя йа 40,9 фаизи харижи инвесторлар цчцн етибарлы тяряфдаш вя 

жялбедижи юлкядир. Юлкямиздя апарылан игтисади ислащатлар, игтисади либераллашма, 

дцнйа игтисадиййатына мцвяффягиййятли интеграсийа бейнялхалг кредит 

аэентликляринин мцяййян етдикляри рейтингин артырылмасына сябяб олмушдур. 

Дцнйа Банкынын щесабатларында бизнесин апарылмасы цчце Азярбайжан 

мцнасиб юлкялярдян сайылыр. Цмумдцнйа Давос Игтисади Форумунун 

щесабламаларына эюря Азярбайжан игтисадиййаты рягабят габилиййятиня эюря 

дцнйада 46-жы йердя, МДБ мяканында ися биринжи йердядир. Бу апарылан 

игтисади ислащатларын мянтиги нятижялярдяндир.  

Бу эцн Азярбайжан 150-дян чох юлкя иля тижарят ялагяляри йаратмышдыр ки, 

бурада да харижи тижарят дювриййяси 40,0 милйард доллар, тижарят салдосу ися 

мцсбят 22,6 милйард доллар тяшкил етмишдир. 

Азярбайжан бюлэядя ижра едилмиш вя ижра едиляжяк ири лайищялярин – Бакы-

Тбилиси-Жейщан, Бакы-Супса, Бакы-Тбилиси-Ярзурум, Бакы-Тбилиси-Гарс, Бакы-

Новороссийск вя нящайят ТАНАП лайищяляринин тяшяббцскары вя ясас 

иштиракчысыдыр. Бу эцн ТАНАП лайищяси дцнйада чох бюйцк дястяйя маликдир. 

Азярбайжанда бир нечя ири сянайе мяркязляри йарадылыр. Бунлар Эянжядя, 

Сумгайытда, Бакынын Гарадаь районунда вя диэяр бюлэялярдя нязярдя 

тутулмушдур. 2014-жц илдя Сумгайытда аьыр машынгайырма вя дягиг емал 

мяркязляри заводлары, Эянжядя алцминиум, Нахчыван вя Гарадаьда семент 

заводлары, Балаханыда бярк мяишят туллантыларынын чешидлянмяси вя йандырылмасы 

заводлары да дахил олмагла 100-дяк сянайе мцяссисяси истифадяйя верилмишдир. 

Нювбяти иллярдя дяюлкямиздя сянайеляшмя сийасяти чярчивясиндя зярури ишляр, о 

жцмлядян йени нефт-газ вя нефт-кимйа комплексляри вя с. мцяссисялярин 

йарадылмасы нязярдя тутулмушдур. Онларын бир щиссяси дювлят, бюйцк щиссяси 

дювлят бюйцк щиссяси ися юзял сектор тяряфиндян идра едилмиш вя едиляжякдир. 
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Юлкямиздя ярзаг тящлцкясизлийи мясяляляри дя даим диггят мяркязиндя 

сахланылыр. 2013-жц илдя кянд тясяррцфаты сащясиндя артым 5,8 фаиз тяшкил етмиш, бу 

сектора эцзяштли кредитлярин верилмяси давам етдирилмиш, верэи эцзяштляри, 

мцхтялиф субсидийалар едилмиш, агролизинг хидмятляринин эюстярилмяси давам 

етдирилмишдир. 

Щазырда Азярбайжанда мелорасийа сащясиндя ики нящянэ лайищя – 

Тахтакюрпц су анбары вя Шямкирчай су дярйачасы лайищяляри ижра олунур. Бу 

обйектляр истифадяйя верилдикдян сонра он минлярля щектар сащяляри дювриййяйя 

гатылараг, минлярля фермер бундан бящряляняжякдир. Бу ися ейни заманда 

юлкянин ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмясиндя мцщци рол ойнайажагдыр. 

Игтисадиййатын шахяляндийи вя инвестисийа йатырымларынын илдян-иля артырылдыьы 

мцасир шяраитдя дювлятин гаршысында дуран ясас мясялялярдян бири дя юлкя 

башчысынын гейд етдийи кими – малиййя мясяляляри илябаьлыдыр. О гейд етмишдир: 

«Азярбайжанда наьдсыз юдямяляр чох ашаьы сявиййядядир. Бу бюйцк 

проблемдир. Бу бир тяряфдян бу системдя шяффафлыьын там тямин едилмяси цчцн 

бизя имкан вермир, ейни заманда хошаэялмяз щалларын мювжудлуьуну да 

шяртляндирир…»31 

Бу сащядя жидди дюнцш йаратмаг цчцн, илк нювбядя тикинти, тижарят вя 

няглиййат секторунда щесаблашмаларын банклар васитясиля, наьдсыз формада 

щяйата кечирилмясиндян башламаг мягсядяуйьун оларды. 

Инвестисийа йатырымларынын истифадясиндя шяффафлыьын тямин едилмяси цчцн, 

назирлик, комитя вя ири ширкят рящбярляринин илдя бир дяфя Милли Мяжлис гаршысында 

йериня йетирилмиш ишляр цзря щесабат вермяляри дя йахшы нятижяляря сябяб оларды. 

Щяйата кечирилмиш тядбирляр нятижясиндя 2013-жц илдя ишсизлийин сявиййяси 

5,2 фаиз, йохсуллуьун сявиййяси ися 6 фаиз тяшкил етмишдир ки, бу да инкишаф етмиш 

юлкяляр сявиййясиндядир. 

Инвестисийаларын игтисади сямярялилийинин артырылмасында щюкумятин 

мягсядйюнлц тядбирляри дя мцстясна ящямиййятя маликдир. Милли игтисадиййатын 
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инкишафына йюнялдилян инвестисийаларын сосиал-игтисади сямярялилийинин гиймятлян-

дирилмяси бир нечя эюстярижилярин кюмяйиля щяйата кечирилмяси мягсядяуйьундур. 

Бурада щям игтисади нязяриййя, щям дя бейнялхалг стандартлара мцвафиг 

эюстярижилярдян истифадя едилмялидир. Башга сюзля бурада щям мцтляг, щям дя 

нисби (мцгаийсяли) эюстярижиляр системи нязяря алынмалыдыр. Мцтляг сямярялилик 

эюстярижиляри инвестисийалардан истифадядян ялдя едилян бцтцнлцкдя игтисади вя 

сосиал нятижяляри, нисби эюстярижиляр ися инвестисийанын щяр манатынын тямин етдийи 

нятижяни якс етдирир. Нисби эюстярижиляр щям ямсалла, щям дя фаизля ифадя олуна 

биляр. 

Сямярялилийин мцтляг эюстярижиляриня ашаьыдакылары аид етмяк олар: 

- цмуми дахили мящсулун артымыны; 

- цмуми милли эялирин артымыны; 

- мянфяятин артымыны; 

- игтисадиййатын сащя структуру вя онун ясас сащяляринин иллик артымы; 

- ящалинин щяйат сявиййяси вя мяшьуллуг. 

Бу макроигтисади эюстярижилярин щяжминдя вя артымында инвестисийа 

амилинин тясири мцяййян едилмялидир.  

Сямярялилийин нисби эюстярижиляриня ашаьыдакылары аид етмяк олар: 

- ясас капитала инвестисийаларын игтисади сямярялилик ямсалы вя гайтарылма 

мцддяти; 

- ямяк мящсулдарлыьы вя онун артым темпи; 

- ясас капиталын мянфяятлик ямсалы нормасы; 

- цмуми дахили мящсула эюря фонд верими; 

- цмуми дахили мящсулун капитал тутумлуьу вя материал тутумлуьу вя с. 

Бцтювлцкдя сямярялилийин нисби эюстярижиляри истифадя олунмуш 

инвестисийаларын щяр ващидиндян жямиййятин вя тясяррцфат субйектинин 

йарарланмасыны юзцндя якс етдирир. Цмуми дахили мящсулун артымында капитал 

вя ямяк ресурсларынын ролуну гиймятляндирмяк мягсядиля онлара чякилян 

хяржлярин сямярялилийи гейд олунан эюстярижиляр ясасында мцяййян едилир. 
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Бейнялхалг стандартлара эюря микросявиййядя инвестисийаларын игтисади 

сямяряси инвестисийа гойулушларынын щяр бир манатына дцшян халис мянфяятин 

мябляьи иля юлчцлцр. Советляр дюняминдя микроструктурлар цзря игтисади 

сямярялилик баланс мянфяятинин ясасында щесабланырды. Дювлят Статистика 

Комитяси тяряфиндян щазырланмыш вя республика яразисиндя рясми дювлят сяняди 

кими истифадя едилян «Статистика цзря ясас методолоъи эюстярижиляр»дя 

инвестисийалардан эялирин онларын цмуми щяжминя бюлмякля инвестисийаларын эялир 

ямсалынын щесабланмасы нязярдя тутулур. 

Малиййя активляриня инвестисийаларын эялир ямсалы фаизин вя дивидендлярин 

нормасы кими мцяййян едилир. 
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ФЯСИЛ 3. АЗЯРБАЙЖАН ИГТИСАДИЙЙАТЫНЫН ИНВЕСТИСИЙА 

ПРОБЛЕМЛЯРИ 

 

3.1. Игтисадиййатын шахяляндирилмяси вя инвестисийа проблемляри 

 

Игтисадиййатын шахяляндирилмяси просеси, щяля улу юндяр Щейдяр Ялйев 

тяряфиндян кечян ясрин 70-80-жи илляриндян башланмышдыр. Бу дюврдя сянайенин 

инкишафына ири щяжмли вясаитляр йюнялдилиб, бир сыра ири сянайе мцяссисяляри 

гурулуб, сянайенин диверсификасийасы сцрятляндирилиб. 1980-жи иллярин яввялляриндя 

кечмиш ССРИ-дя мяишят кондисионерляринин 100 фаизи, дяринлик насосларынын 100 

фаизи, диэяр нефт-мядян аваданлыгларынын 70 фаизи, шяраб мящсулларынын 35%-я 

гядяри, електрик мцщяррикляринин 12 фаизи, електрик-гайнаг аваданлыгларынын 10 

фаизи, мяишят сойудужуларынын 10 фаизя гядяри вя с. Азярбайжанда истещсал 

едилирди. 

Азярбайжанда сянайенин йенидян жанланмасы вя игтисадиййатын 

шахяляндирилмяси цмуммилли лидерин икинжи дяйя щакимиййятя гайыдышындан сонра 

«Ясрин мцгавиляси» имзаландыгдан сонра башланмышдыр. Сянайе мцяссисяляринин 

юзялляшдирилмяси, базар игтисадиййаты институтларынын йарадылмасы, Бакы-Тбилиси-

Жейщан, Бакы-Тбилиси-Ярзурум, ТРАСЕКА вя диэяр лайищялярин реаллашдырыл-

масы яняняви истещсал сащяляринин йарадылмасына, ясас гида мящсуллары вя иншаат 

материаллары иля юзцнцтяминат мясяляляри там жиддиййяти иля гаршыйа гойулду. 

Бцтцн бу йениликлярин нятижяси олараг сон 10 илдя сянайе мящсулу 2,7 дяфя, о 

жцмлядян тикинти материаллары истещсалы 2,5 дяфя, електрик аваданлыглары истещсалы 

2,1 дяфя, металлурэийа сянайеси 2,2 дяфя, эейим истещсалы 2,5 дяфя вя с. 

артырылмышдыр. 

Бу эцн дцнйада вя Авропада игтисади вя малиййя бющранынын давам 

етдийи бир вахтда Азярбайжанда игтисади инкишаф давам едир. Буну жари илин 9 

айынын йекунларына щяср олунмуш мцгавилядя юлкя башчысы, жянаб Илщам Ялийев 

бир даща тясдиглямишдир. О, гейд етмишдир ки, бу илин доггуз айында цмуми 
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дахили мящсул 2,5 фаиз артмыш, гейри-нефт секторунда бу артым 6 фаиз 

сявиййясиндя олмушдур. 3 милйард 600 милйон доллар артараг, валйута 

ещтийатларымызы 53 милйард доллара чатдырмышыг. Бу Азярбайжан цчцн чох йахшы 

эюстярижидир. 

Юлкядя гейри-нефт секторунун инкишафынын сцрятляндирилмясиня, игтисадий-

йатын  шахяляндирилмяси, таразлы реэионал вя давамлы сосиал-игтисади инкишафа наил 

олмаг, ящалинин щяйат сявиййясинин даща да йцксялдилмяси сащясиндя дювлятин 

мягсядйюнлц сийасятиня уйьун олараг «Азярбайжан Республикасы Реэион-

ларынын 2014-2018-жи иллярдя сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Програмы» гябул 

едилмишдир. Дювлят Програмынын тялябляриня уйьун олараг бцтцн реэионларда, 

еляжя дя Бакы ятрафы гясябялярдя мювжуд имканлардан даща сямяряли истифадя 

етмякля, гейри-нефт секторунун инкишафы, коммунал хидмят вя диэяр 

инфраструктур обйектляринин, йени истещсал вя емал мцяссисяляринин йарадылмасы 

мювжуд мцяссисялярдя истещсал мцяссисяляринин эенишляндирилмяси, рабитя вя 

информасийа технолоэийаларынын тятбигинин сцрятляндирилмяси, сосиал инфраструк-

турун йахшылашдырылмасы, о жцмлядян мцасир стандартлара жаваб верян тящсил, 

елм, сящиййя, мядяниййят вя идман обйектляринин иншасы, йенидян гурулмасы, 

ялилляр вя шящид аиляляри цчцн йашайыш биналарынын тикинтиси цзря комплекс 

тядбирляр нязярдя тутулмушдур. 

Цмумиликдя Дювлят Програмынын тядбирляр планы чярчивясиндя щяйата 

кечириляжяк ишляр цч сявиййядя мцяййянляшдирилмишдир: 

- юлкя ящямиййятли тядбирляр; 

- Бакы ятрафы гясябяляр цзря тядбирляр; 

- юлкя игтисади районлары цзря щяйата кечириляжяк тядбирляр. 

Дювлят Програмынын тядбирляр планы билаваситя ашаьыда гейд олунан 

сащялярин инкишафына диггяти артырмаьы нязярдя тутмушдур: 

- верэи вя пул-кредит сийасятинин тякмилляшдирилмяси; 

- сянайе вя кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын эенишляндирилмяси вя 

артырылмасы цзря тядбирляр; 
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- еколоэийа мясяляляри вя тябии сярвятлярдян сямяряли истифадя тядбирляри; 

- йол тясяррцфаты вя няглиййатын инкишафы тядбирляри; 

- йанажаг-енерэетика сащясинин инкишафы тядбирляри; 

- Рабитя вя йцксяк технолоэийаларын тятбигинин йахшылашдырылмасы; 

- су тяжщизаты, мелорасийа вя канализасийа хидмятляринин йахшылашдырылмасы; 

- ящалинин тящлцкясизлийи иля ялагядар тядбирляр; 

- мянзил тясяррцфаты вя сосиал-мцдафия тядбирляри; 

- сящиййя-мядяниййят, идман вя тящсил мцяссисяляринин иншасы вя йенидян 

гурулмасы иля ялагядар тядбирляр вя с. 

Дювлят Програмынын ижрасы юлкя игтисадиййатынын инкишафында мцщцм 

ящямиййят кясб етмякля, игтисадиййатын шахяляндирилимяси, макроигтисади 

сабитлийин тямин олунмасы, сащибкарлыг фяалиййятинин жанландырылмасы, йени 

мцяссисялярин вя иш йерляринин йаранмасы, инфрастурктур вя коммунал хидмятляри 

сявиййясинин йцксялдилмяси вя ян башлыжасы йохсуллуг щяддинин ашаьы дцшмяси иля 

ящалинин рифащ щалынын даща да йахшылашдырылмасында мцстясна рол ойнамалыдыр. 

Азярбайжанда йарадылмыш ялверишли бизнес вя инвестисийа мцщити, зянэин 

тябии ещтийатлар, енеръи вя няглиййат инфраструктуру, йцксяк ихтисаслы кадрлар, 

бейнялхалг базарлара чыхыш имканлары вя с. бу эцн юлкя игтисадиййатынын вя 

хцсусиля сянайе сащяляринин сцрятли инкишафына там ясас йарадыр. 

Игтисадиййатын шахяляндирилмяси, сянайенин модернляшдирилмяси, струк-

турун тякмилляшдирилмяси, гейри-нефт секторунун инкишафы, юлкядя ихраж 

потенсиалынын артырылмасы, рягабятгабилиййятли истещсал сащяляринин йарадылмасы, 

йени истещсал сащяляри цчцн ихтисаслы кадр щазырлыьы вя бу кими мясяляляр 

Азярбайжан сянайесинин башлыжа инкишаф истигамятляриндяндир. 

Дювлят башчысынын 2014-жц или «Сянайе или» елан етмяси кейфиййятжя йени 

мярщялядя Азярбайжанын инкишаф етмиш юлкяляр сявиййясиня йцксялмяси 

истигамятиндя апарылан мягсядйюнлц фяалиййятинин мянтиги давамыдыр. Сянайе 

или чярчивясиндя юлкядя сянайе потенсиалынын артырылмасы, тяшкилати тядбирлярин 

щяйата кечирилмяси, сянайенин кадр потенсиалынын эцжляндирилмяси, норматив 
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щцгуги база вя идаряетмянин тякмилляшдирилмяси, юлкянин игтисади 

тящлцкясизлийинин тямин едилмяси, харижи дювлятлярдян асылылыьын минимума 

ендирилмяси, истещсал етдийимиз мящсулларын рягабятя давамлылыьын артырылмасы вя 

ихраж имканларынын эцжляндирилмяси башлыжа мясялялярдяндир.  

Юлкя башчысынын гейд етдийи кими, «… бу ил юлкямизин эядяжяк инкишаф 

динамикасыны мцяййян едян сянайе сащясиня даща бюйцк диггят йетириляжяк, 

технопарклар, йени сянайе мцяссисяляри, ихраж йюнцмлц сянайе мящсулларынын 

истещсалы, емал мцяссисяляринин, бюйцк сянайе комплесляринин йаранмасы – 

бцтцн бу ишляр юлкямизин эяляжяк инкишафыны тямин едяжяк, нефт-газ амилиндян 

асылылыьы даща да азалдажаг вя юлкя игтисадиййатынын дайаныглы шякилдя инкишафыны 

мцяййян едяжякдир». 

Бу эцн юлкядя сянайеляшмянин реаллашмасы мягсядиля бир сыра тядбирляр 

щяйата кечирилир. Онлардан бири дя сянайе паркларынын йарадылмасы, реэионларда 

сянайе потенсиалынын эцжляндирилмясидир. Бу бахымдан Сумгайытын мцасир 

сянайе мяркязиня чеврилмяси олдугжа важибдир. Бурада йарадылан вя тикилмякдя 

олан, тикиляжяк сянайе мцяссисяляри Азярбайжанда сянайеляшмя програмынын 

ижрасы цчцн важиб рол ойнайажагдыр. Артыг Сумгайытда бюйцк технолоэийа 

паркы йарадылыб, онларла мцасир мцяссися фяалиййят эюстярир. Нювбяти иллярдя 

Сумгайытда йени кимйа мцяссисяляриндян ибарят сянайе шящяржийинин 

йарадылмасы нязярдя тутулмушдур. 

Бурада щям дювлят, щям дя юзял секторун иштиракы иля бюйцк мцяссисяляр, 

ейни заманда, кичик вя орта сащибкарлыьын инкишафы цчцн мцвафиг шяраит 

йарадылажагдыр. Юлкя башчысынын сярянжамы иля «Сумгайыт Кимйа Сянайе 

Паркынын йарадылмасы щаггында» щяля 2011-жи илин декабрында мцвафиг сяняд 

гябул едилмишдир. Щямин сянядя эюря юлкядя инноватив вя йцксяк 

технолоэийалар ясасында рягабятгабилиййятли сянайе истещсалынын инкишафы цчцн 

мцнбит шяраит йарадылмасы, бу сащядя сащибкарлыьын дястяклянмяси, гейри-нефт 

секторунун давамлы инкишафынын тямин едилмяси, ящалинин истещсал сащясиндя 

мяшьуллуьун артырылмасы мягсяди ясас эютцрцлмцшдцр. 
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Сумгайыт Кимйа Сянайе Паркынын яразисиндя нефт-кимйа вя диэяр 

приоритет сянайе сащяляри цзря рягабятгабилиййятли мящсулларын истещсалы вя емалы 

мцяссисяляри йарадылмалыдыр. Сумгайытда Кимйа Сянайеси вя Йцксяк 

Технолоэийалар паркларынын йахын вя узунмцддятли перспективдя инкишафыны 

стимуллашдырмаг цчцн юлкянин верэи ганунверижилийиндя сянайе вя 

технолоэийалар паркында чалышан физики вя щцгуги шяхсляря, еляжя дя паркларын 

идаряедижи тяшкилат вя операторларына эялир, мянфяят, ЯДВ, ямлак вя торпаг 

верэиляри цзря 7 иллик эцзяштляр нязярдя тутулмушдур. Щазырда Сумгайыт Кимйа 

Сянайе Паркынын сосиал зонасында 16 мяртябяли инзибати бинанын иншасы давам 

етдирилмякля, Пешя тядрис Мяркязи вя 3 емалатхананын тикинтисиня дя 

башланажагдыр. 

2009-жу илдян фяалиййят эюстярян Сумгайыт Технолоэийалар Паркы да 

Азярбайжанын гейри-нефт секторунда хцсуси йер тутур. 250 щектар яразиси олан 

вя тяркибиндя 17 заводу бирляшдирян технопаркда 4500-дян чох ишчи чалышыр. 

Йахын вахтларда бурада мцяссисялярин сайыны 30-а чатдырмаг нязярдя 

тутулмушдур.  

Президент Илщам Ялийев юлкямиздя технолоэийа парклары иля йанашы, сянайе 

кластерляринин йарадылмасынын важиблийини эюстяряряк демишдир: «Бу, дцнйада 

уьур эятирян бир тяжрцбядир. Инкишаф етмиш юлкялярдя бу вардыр. Бцтцн мящсулун 

тсикли бир йердя жямляшмялидир – хцсусиля бу лайищянин ижрасы нятижясиндя 

поладтюкмя, металлурэийа комбинатынын, алцминиум сянайесинин инкишафы 

сащясиндя биз бцтцн бу зянжири – истещсал, емал, кичик вя орта сащибкарлыьын 

инкишафыны тямин етмялийик ки, Азярбайжанда сон мящсул бурахылсын». 

Азярбайжанда сон илляр кластерлярин йарадылмасы ян чох мцзакиря олунан 

мясялялярдяндир. Йяни юлкя сянайесиндя кластерлярин формалашдырылмасы вя 

инкишаф етдирилмяси тяхиря салынмамалыдыр. Кластер щям ону ящатя едян сащялярин 

бир-бири иля ялагялярини мющкямляндирир, щям дя щямин сащялярин инкишафына 

тякан верир. Кластер мцяййян бир жоьрафи яразидя йерляшян, тамамлайыжы, ортаг 

хцсусиййятляря малик мцяссисялярин вя ялагяли институтларын топлусудур. Даща 
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дягиг олараг сон мящсул истещсал едян мцяссисяляр, тяжщизатчы фирмалар, 

ялагядар хидмят сащяляри, елми-тядгигат институтлары вя диэяр гурумлар адятян 

кластери тяшкил едян ясас субйектляр щесаб олунур. 

Сон иллярдя Сумгайыт Кимйа Сянайе вя Сумгайыт Технолоэийалар 

парклары иля йанашы бир сыра ири сянайе мцяссисяляри – Эямигайырма заводу, 

Нахчыван автомобил заводу, бярк мяишят туллантыларынын йандырылмасы заводу, 

Гарадаь метал конструксийалар заводу, Эядябяй гызыл-мис емалы, Эянжя 

алцминиум, Минэячевир електрон авданлыглар заводлары, Гарадаь семент 

заводунун йени истещсал хятти, «Азбентонит» мцяссисяси, Гябяля пиано, «М-

лине», АЗМДФ, EMBAWOODмебел фабрикляри вя диэяр мцяссисяляр истифадяйя 

верилмишдир ки, бу да игтисадиййатын шахяляндирилмясиня яйани сцбутдур. 

Сянайенин инкишафында мцщцм мягамлардан бири дя юлкядя мцасир 

няглиййат инфраструктурунун йарадылмасыдыр. Ютян 10 ил ярзиндя Азярбайжанда 

7 аеропорт тикилиб вя йенидян гурулуб, 10 мин километря йахын автомобил йолу 

инша олунуб, Шярг-Гярб, Шимал-Жянуб бейнялхалг няглиййат дящлизляри цзря 

автомобил вя дямир йолларынын тикинтиси вя йенидян гурулмасы, Бакы-Тбилиси-Гарс 

дямир йолунун Хязяр сащилиндя ян ири дяниз лиманынын иншасы лайищяляри хцсуси 

ящямиййят кясб едир. Дцнйанын нящянэ енеръи лайищяляриндян олан «Шащдяниз-

2», ТАНАП вя ТАП лайищяляринин реаллашдырылмасы, узунмцддятли перспективдя 

юлкя игтисадиййатынын, хцсусиля сянайенин инкишафына юз мцсбят тясирини 

эюстяряжякдир. 

Артыг Азярбайжан космик сянайейя малик юлкяляр сырасына дахил олуб. 

Инди бизим юз пейкимиз вардыр. Щямчинин юлкямизля илк дяфя олараг мцдафия, 

космик вя алтернатив енеръи сянайе сащяляри йарадылыб. 

Азярбайжан Республикасынын Мцдафия Сянайеси Назирлийи мцяссисяляринин 

елм тутумлу технолоэийалар ясасында инкишафы дювлятин йцксяк приоритетляриндян 

биридир вя мцдафия сянайеси комплекси гаршысында гойулмуш мясялялярин 

реаллашдырылмасында сямяряли иштирак едя билян йцксяк ихтисаслы мцтяхяссислярин 

йен няслинин щазырланмасыны тяляб едир.  
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Мцдафия сянайеси комплексинин инкишаф сявиййяси юлкянин милли 

тящлцкясизлийинин тяминатчысы олмагла бярабяр игтисадиййатын машынгайырма, 

жищазгайырма, няглиййат, рабитя, йанажаг-енеръи комплекси кими важиб 

сащяляриндя дя елми-техники тяряггинин сявиййясини мцяййянляшдирир. 

Сянайенин динамик инкишафы сюзцэедян сащядя мящсул истещсалына да юз 

мцсбят тясирини эюстяриб. Дювлят Статистика Комитясинин мялуматларына эюря 

2014-жц илин он айында юлкя игтисадиййатында 49,2 милрд.манатлыг цмуми дахили 

мящсул (ЦДМ) истещсал едилиб ки, бу да кечян илин мцвафиг дюврц иля 

мцгаийсядя 2,8 фаиз чохдур. ЦДМ-ин 61,1 фаизи истещсал сащяляриндя, о 

жцмлядян 43,6 фаизи сянайенин пайына дцшцр. Цмуми сянайе мящсулунун 80,6 

фаизи юзял бюлмядя истещсал олунуб. 

Глобаллашманын индики мярщялясиндя, щюкумятин игтисадиййаты нежя идаря 

етмясиндян чох шей асылыдыр. Давамлы инкишафын тямин едилмясинин ясас 

шяртляриндян бири, йухарыда гейд етдийимиз кими, мцасир технолоэийаларын тятбиг 

олунмасы, игтисадиййатын шахяляндирилмясиня наил олмагдыр. Бязи юлкяляр 

глобаллашма просесиня биэаня йанашыр, беля тясяввцр йараныр ки, бу ясасян 

Бирляшмиш Штатлар вя Авропа дювлятляриня аид олан мясялядир. Лакин тяжрцбя 

эюстярир ки, мцасир технолоэийаларын тятбигиня, игтисади ямякдашлыьын инкишафына, 

мцхтялиф сащялярдя дцнйа игтисадиййатына интеграсийа олунмасына жидди йанашан 

щюкумятляр даща бюйцк тяряггийя малик олурлар. Беляликля, инкишафын индики 

мярщялясиндя ясас вязифя юлкянин сянайеляшдирилмясинин кейфиййятжя йени 

мярщялясиня кечиди тямин етмяк, рягабятгабилиййятли, инновасийа тяйинатлы, 

базар тялябляриня там вя вахтында жаваб веря билян, дювлятин мцдахиляси 

олмадан инкишаф едя билян игтисадиййатын формалашмасы цчцн шяраит 

йаратмагдыр. 

Арашдырмалар эюстярир ки, ХХЫ ясрдя Азярбайжан игтисадиййатынын 

шахяляндирилмяси, сянайе сащяляринин елм вя технолоэийалар ясасында инкишафы, 

приоритет сащяляр олан йанажаг-енеръи комплекси иля йанашы, итещлак маллары 

истещсалыны, кимйа вя машынгайырма сянайесини, йени тикинти материалларынын 
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истещсалыны, инновасийа-коммуникасийа системилярини, биотехнолоэийалары, тябии 

сярвятлярдян истифадянин сямярялилийинин йцксялдилмяси, тибби вя сосиал-мядяни 

инкишафы ялдя едяжякдир. Бцтцн бу тядбирляр кифайят гядяр инвестисийа гойулушлары 

тяляб едир ки, бу да илдян-иля артмагда давам едир. Игтисадиййата йюнялдилян 

инвестисийалар ашаьыдакы жядвялдя верилмишдир: 

Жядвял 8 

Игтисадиййата йюнялдилян инвестисийалар* 

 ИЛЛЯР 
2005 2010 2011 2012 2013 

Инвестисийа гойулушлары 
(бцтцн мянбялярдян) 
млн.ман. 

6733,4 14118,9 17048,8 20250,7 21974,2 

онлардан:      
- харижи инвестисийалар, 
фаизля 

4628,5 
68,7 

6619,7 
46,9 

6949,8 
40,2 

8102,7 
40,0 

8269,3 
37,6 

- дахили инвестисийалар, 
фаизля 

2104,9 
31,3 

7499,2 
53,1 

10199,0 
59,8 

12148,0 
60,0 

13704,9 
62,4 

* Azərbaycanın Statistik göstəriciləri. Bakı, 2014 

 

Жядвял 9 

Ясас сосиал-игтисади эюстярижиляр* 

 ИЛЛЯР 
2005 2010 2011 2012 2013 

1.Цмуми дахили мящсул      
- жями, млн.ман. 12522,5 42465,0 52082,0 54743,7 57708,2 
- ящалинин щяр няфяриня, 
ман. 

1494,3 4753 5752,9 5966,1 6207,3 

Сянайе мящсулу, млн.ман. 9308,8 27978,2 35026,9 34565,0 33898,1 
Ясас капитала йюнялдилмиш 
вясаитляр, млн.ман. 

5769,9 9705,7 12799,1 15407,3 17850,8 

Ясас фондларын истифадяйя 
верилмяси, млн.ман. 

4780,7 5961,3 10624,1 10194,1 11143,1 

Дювлят бцджясинин эялирляри, 
млн.ман. 

2055,2 11403,0 15700,7 17281,5 19496,3 

Кредит гойулушлары (илин 
сонуна) млн.ман. 

1440,9 9163,4 9850,3 12243,7 15422,9 

о жцмлядян      
узун мцддятли 527,7 6596,3 6899,1 8735,4 12087,5 

* Azərbaycanın Statistik göstəriciləri. Bakı, 2014 
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Юлкя игтисадиййатынын шахялянмясиня, гейри-нефт секторунун инкишафына 

эюстярилян дювлят дястяйи тядбирляри давам етмякдядир. Дювлят бцджясиндян бу 

мягсядляр цчцн кифайят гядяр вясаит айрылыр. Кянд ямякчиляриня, фермерляря вя 

сащибкарлара эюстярилян гайьынын тязащцрц олараг кянд тясяррцфаты 

мящсулларынын истещсалчыларына, якин сащяляринин бежярилмясиндя истифадя олунан 

минерал эцбрялярин сатышына буьда истещсалчыларына, йанажаг материалларына 

бцджядян субсидийалар давам етдирилир. 

2008-2015-жи иллярдя Азярбайжан Республикасында ящалинин ярзаг 

мящсуллары иля етибарлы тяминатына даир Дювлят Програмынын ижрасы цчцн илдя 

100,0 млн.манатдан артыг вясаит истифадя олунур. Сащибкарлара эцзяштли 

кредитлярин верилмяси цчцн дювлят бцджясиндян илдя 150-200 млн.манат вясаит 

айрылыр ки, бу да сащибкарлыг фяалиййятинин инкишафына йардым едир. 
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3.2. Инвестисийаларын малиййяляшдирилмясинин алтернатив йоллары 

 

Инвестисийа фяалиййятинин жанландырылмасында бир сыра игтисади механизмляр 

мювжуддур ки, онларын хидмятиндян истифадя етмякля бу фяалиййяти тянзимлямяк 

мцмкцндцр. Беля васитялярдян амортизасийа айырмаларыны, лизинг хидмятини, 

верэи, пул-кредит вя гиймят сийасятини вя с. эюстярмяк олар. Мцлкиййятин дювлятя 

мяхсус олдуьу инзибати амирлик системиндя амортизасийа айырмалары хярж 

маддяси кими гябул едилмякля, бцтювлцкдя дювлятин сярянжамында иди. Ващид 

амортизасийа фонду йарадылмагла дювлят она инвестисийанын малиййяляшмя 

мянбяйи кими бахырды. Бу фонда топланмыш вясаит ясас фондларын алынмасы, 

бярпасы вя йениляшдирилмясиня истифадя едилирди. Бу щалда щямин аваданлыгларын 

мцяссися цчцн сярфяли олуб-олмамасы, мцасир тялябляря жаваб вермяси 

мясяляляриня фикир верилмирди. Азярбайжан мцстягиллик газандыгдан сонра бир 

сыра игтисади ганунлар гябул олунмушдур ки, щямин ганунларын тяляби иля 

амортизасийа айырмалары инвестисийанын малиййяляшмя мянбяйи кими нязярдя 

тутулмушдур. 1995-жи илдя гябул едилмиш «Азярбайжанда инвестисийа фяалиййяти 

щаггында» ганунун 9-жу маддясиндя «амортизасийа айырмалары» инвестисийа 

мянбяйи, 11-жи маддясиндя ися «амортизасийа сийасяти» инвестисийа фяалиййятинин 

дювлят тянзимлянмя васитяси кими эюстярилмишдир.  

Инкишаф етмиш юлкялярдя ясас фондларын актив щиссяси цчцн сцрятли 

амортизасийа щяйата кечирилир ки, бу да елми-техники тяряггинин инкишафы, ясас 

фондларын сцрятля тязялянмясини тямин етмиш олур. Бу ися юз нювбясиндя мадди 

истещсал сащяляриндя мящсул истещсалынын артырылмасы демякдир. Ясас фондларын 

тяркибиндя актив фондларын (билаваситя мящсул истещсалында иштирак едян) хцсуси 

чякиси ня гядяр йцксяк оларса, игтисади инкишаф бир о гядяр йахшы олар. Актив 

фондлара машын вя аваданлыглар, гурьулар, истещсал просесиндя билаваситя иштирак 

едян истещсал васитяляри аиддир. Актив фондлар ямяйин фондла силащланма 

сявиййясиня бирбаша тясир етмякля, фонд верими, ямяк мящсулдарлыьы, мящсул 

истещсалы вя диэяр игтисади эюстярижилярин йахшылашдырылмасына хидмят етмиш олур. 
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Еля буна эюря дя, мцлкиййят формасындан асылы олмайараг бцтцн сащибкарлыг 

субйектляри чалышыр ки, истифадя етдикляри инвестисийа гойулушлары машын вя 

аваданлыглары тязялянмясиня, бцтювлцкдя актив фондларын хцсуси чякисинин 

артырылмасына истифадя олунсун. Ясас фондларын эениш тякрар истещсал просесиндяки 

ролу да данылмаздыр. Онлар ямяк аляти кими истещсал просесиндя иштирак едир 

(машын, аваданлыг, жищазлар вя с.), диэяр тяряфдян ися истещсал просесинин баш 

вермясини тямин едир. Бурайа биналар, щидротехники гурьулар, амбарлар вя с. аид 

едилир. 

Ясас фондлардан истфиадя мцхтялиф эюстярижилярля щесабланыр ки, бунлардан 

да ясас фондларын кющнялмя вя тязялянмя ямсаллары, ямяйин фондла силащланма 

сявиййяси фондверими, фондтутуму вя диэярлярини гейд етмяк олар. 

Амортизасийа айырмалары тяйинаты цзря истифадя едилмялидир. О, дювлятин 

амортизасийа сийасятини юзцндя якс етмякля, амортизасийа айырмаларынын 

мяжбури гайдада «ясас капитала инвестисийа» мянбяйиня чеврилмясиня шяраит 

йаратмыш олур. 

İnvestisiya fəaliyyətinin inkişafında lizinq əməliyyatlarının özünəməxsus 

rolu vardır. Lizinq əməliyyatı öz iqtisadi məzmununa görə aktiv əməliyyat, 

təşkilati formasına görə vasitəçilik əməliyyatı hesab edilir. Lizinq sahibkarlıq 

fəaliyyəti olub, istehsal təyinatlı əmlakın, maşın və avadanlıqların icarəyə 

verilməsi deməkdir. Lizinq fəaliyyəti investisiya fəaliyyətinin bir növü olub, 

avadanlığı, maşın və əmlakı əldə edib, onu lizinqə vermək fəalyyətidir. Lizinq 

lizinq müqaviləsinin, o cümlədən lizinq əşyasının əldə edilməsinin reallaşması ilə 

əlaqədar yaranan iqtisadi və hüquqi münasibətlərin məcmusudur. Lizinqin subyekti 

kimi - lizinqverən, lizinqalan və vasitəsi - satıcı çıxış edirlər. 

Lizinq predmeti kimi sahibkarlıq fəaliyyəti üçün istifadə oluna bilən, 

istehlak edilməyən bütün əşyalar, binalar, qurğular, avadanlıqlar, nəqliyyat 

vasitələri, digər daşınan və daşınmaz əmlak çıxış edə bilər. 
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Lizinq münasbətləri müxtəlif variantlıdır. Daha çox yayılşmış maliyyə 

lizinqi, eləcə də əməli (cari) lizinq və qaytarılan lizinq formalarını göstərmək olar. 

Maliyyə lizinqi zamanı lizinqverən lizinqalan tərəfindən nəzərdə tutulmuş 

avadanlığı əldə edərək onu lizinqalana müəyyən haqqa, müəyyən müddətə 

müvəqqəti istifadəyə verilməsi öhdəliyini qəbul edir. Müqavilə şərtinə müvafiq 

əmlak istifadə müddəti başa çatdıqdan sonra qalıq dəyəri ilə alına və ya geri 

qaytarıla bilər. 

Əməli (cari) lizinq nisbətən az yayılmışdır. Bu zaman lizinqverən öz 

hesabına əmlakı alaraq onun müvəqqəti icarəyə verilməsini təmn edir. Əməli lizinq 

obyekt kimi bir qayda olaraq yüksək mənəvi köhnəlməyə malik avadanlıqlar çıxış 

edr. Bu lizinq müqaviləsinin müddəti nisbətən az olur və avadanlıqlar bir neçə dəfə 

icarəyə verilə bilər. 

Qaytarılan lizinq maliyyə lizinqinin bir formasıdır. Lizinqin bu növü əsasən 

potensial istehlakçıların diqqətini cəlb edir. Bu lizinq formasının xüsusiyyəti odur 

ki, əmlaka ehtiyacı olan həmin anda bu və ya digər səbəbdən maliyyə çətinliyi 

keçirir və buna görə də öz lizinq şirkətinə «satıb» eyni zamanda ondan istifadə edə 

bilirö bu əmlak sahibinə imkan verir ki, lizinq müqaviləsinin vaxtı başa çatdıqdan 

sonra əmlakını yenidən satın alsın. 

Lizinq maşın və  avadanlıqların, eləcə də daşınmaz əmlakın bina və 

qurğuların uzun müddətə icarəyə verilməsini nəzərdə tutur. Müddətinə görə lizinq 

qısamüddətli (bir ilədək) orta müddətli 1-3 ilədək və uzunmüddətli 3 ildən  yuxarı.   

Lizinq   əməliyyatının yerinə yetirilməsinin üç iştirakçısı lizinqverən, lizinqalan və 

vasitəçi  satıcı. 

Lizinq əməliyyatının daha geniş yayılmış iki növünü fərqləndirirlər - 

maliyyə lizinqi və operativ (cari) lizinq. Maliyyə lizinqinin  başlıca xüsusiyyəti 

odur ki, belə müqavilələr əsasən avadanlığın  amortizasiya müddətinə və ya ona 

yaxın dövr üçün bağlanır. 

Müqavilə müddəti qurtardıqdan sonra avadanlıq ya sahibinə qaytarılır, ya 

müqavilənin müddəti uzadılır və yaxud qalıq dəyəri ilə  icarədar tərəfindən alınır. 
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Operativ (cari) lizinq müqaviləsi - bir qayda olaraq avadanlığın-əmlakın 

amortizasiya müddətindən daha az müddətə bağlanır. Bu müddət qurtardıqdan 

sonra əmlak onun sahibinə qaytarılaraq yeni müqavilə prdemetinə səbəb olur. 

Lizinq kapital qoyuluşunun maliyyələşməsində mühüm rol oynayır. Bunun 

başlıca səbəbi odur ki, bir çox hallarda müxtəlif səbəblərdən maşın və avadanlıq, 

başqa sözlə, əmlak sahibləri müxtəlif səbəblərdən onlardan istifadə etmək 

imkanına malik olmur. Bu halda həmin avadanlıq və əmlakın fiziki və mənəvi 

köhnəlməsi baş verməklə əmlak sahibinin maliyyə durumu xeyli zəifləyir. 

Eyni zamanda başqa bir sahibkarın həmin maşın və avadanlıqlara ciddi 

ehtiyacı yaranır ki, onların alınması üçün onların maliyyə vəsaiti çatışmır. 

Bu uyğunsuzluqları aradan qaldırmaq məqsədilə lizinq əməliyyatları əvəzsiz 

rol oynayır. Maşın-avadanlıqlara ehtiyacı olan tərəf onların tam dəyərini ödəmədən 

icarə haqqı verməklə onları uzun müddətə istifadəyə götürür. Belə ki, iri məbləğdə 

kapital qoyuluşu sərf etmədən sahibkar lazımi işləri həyata keçirir. 

Lizinq investisiyanın maliyyələşdirilməsi forması kimi aşağıdakı 

xüsusiyyətlərə malikdir avadanlıq və əmlaka ehtiyacı olan təşkilat lizinq şirkətinə 

müraciət edərək ona lazım olan avadanlıqların alınmasına yardımçı olmağı xahiş 

edir. Lizinq şirkətləri avadanlığı olan və ona ehtiyacı olan tərəfləri taparaq onların 

icarə əsasında əlaqələrinin yaradılmasına nail olur. Əlbəttə, bu halda o, öz 

xidmətinə görə haqq almalıdır. 

Lizinq  münasibətləri müddətindən  asılı  olmayaraq  yazılı  formada 

rəsmiləşdirilir.   Lizinq  müqaviləsi  üzrə öhdəliklərə əməl etmək  məqsədılə lizinq 

subyektləri mütləq və yardımçı müqavilələr bağlayır. Məcburi (mütləq) müqavilə 

alqı-satqı münasibətlərini əks etdirir, yardımçı (əlavə) müqavilə vəsaitin cəlb 

eilməsi, girov müqaviləsi, təminat və zamin müqavilələri kimi təzahür edir. 

Lizinq müqaviləsinə müvafiq olaraq lizinqverən və lizinqalanın vəzifələri 

aydın müəyyənləşdirilir. Müqavilə üzrə lizinqverənin öhdəliyinə aşağıdakılar aid 

edilir: 

- avadanlığı və əmlakı sahibindən alaraq onu müvafiq haqq müqabilində 
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müvafiq müddətə və müvafiq şərtlərlə lizinqalana vermək; 

- lizinq müqaviləsindən irəli gələn digər şərtlərin yerinə yetirilməsinə nail 

olmaq. 

Lizinq müqaviləsinə müvafiq olaraq lizinqalan aşağıdakı öhdəliklərə əməl 

etməlidir: 

- müqaviləyə müvafiq əmlakı icarəyə götürmək; 

- müqaviləyə müvafiq lizinq ödəmələrini vaxtında və tam məbləğdə 

ödəmək; 

- lizinq müqaviləsinin vaxtı qurtardıqdan sonra avadanlığı lizinqverənə 

qaytarmaq və ya onu qalıq dəyəri ilə əldə etmək; 

- müqavilədən irəli gələn digər öhdəlikləri yerinə yetirmək və s. 

Lizinq müqaviləsi tərəflərin razılığı ilə yeni şərtlərlə uzadıla bilər. 

İcarəyə gotürülmüş avadanlığın xüsusiyyəti və əməliyyatın növündən asılı olaraq 

lizinq iki qrupa bölünür: 

- təmiz lizinq - bu halda lizinqverən lizinqalana avadanlıq və əmlak üzrə heç 

bir əlavə xidmət göstərmir (texniki xidmət, təmir və s.). avadanlıq və əmlaka 

xidmət, onların istismarı ilə əlaqədar xərclər, sığorta xərcləri və s. lizinqgötürənin 

sərəncamında olur və onlar lizinq ödəmələrinə aid edilmir. Lizinqverənə necə 

deyərlər «təmiz» lizinq ödəmələri (netto-ödəmə) çatır. 

- tam lizinq bu halda əmlak və avadanlığa texniki xidmət, təmir, sığorta, 

xidməti heyətin hazırlığı, marketinq xidməti və reklam işləri lizinqverənin 

öhdəsinə düşür. 

Lizinq  ödəmələrinin  xarakterindən asılı olaraq aşağıdakıları fərqləndirirlər: 

- pul ödəmələri bu halda lizinq sövdələşmələrinin hamısı pul formasında 

həyata keçirilir; 

- qarşılıqlı ödəmə bu halda lizinq haqqı həm pul formasında, həm də 

əvəzləmə  barterdən istifadə etməklə həyata keçirilir; 

- əvəzləmə qaydasında ödəmə bu halda lizinq haqqı həm müxtəlif məhsullar, 

həm də xidmət göstərmək yolu ilə həyata keçirilməsi başa düşülür. 
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Lizinq ödəmələri lizinqalanın məhsulunun (xidmət və ya işin) maya dəyərinə 

daxil edilir. 

Lizinq müqaviləsi aşağıdakı hallarda qüvvədən düşmüş hesab edilir: 

- müqavilə müddəti qurtardıqda; 

- tərəflərin birinin tələbi ilə; 

- məhkəmənin qərarı ilə; 

- mövcud vəziyyətin dəyişməsindən və s. 

İnvestisiya fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsində alternativ yollardan biri 

vençur (riskli) maliyyələşmədir. 

Vençur kapitalı anlayışı - ingilis sözü venture risk sözü olub, yeni fəaliyyət 

növünə böyük risklə vəsait qoyuluşudur. Vençur maliyyələşməsi innovasiya 

xarakterli investisiya fəaliyyətinin riskli maliyyələşdirilməsidir. 

Vençur investorları öz vəsaitlərini yüksək gəlir götürmək məqsədilə istifadə 

edirlər. Vençur investisiyası hələ bazarda kifayət qədər tanınmayan vençur 

müəssisəsinin səhmlərini almaqla başlanır. 

Öz inkişafında vençur müəssisəsi bir neçə mərhələdən keçir: 

Birinci mərhələdə - vençur müəssisəsi müvafiq maliyyə vəsaiti hesabına 

müəyyən məhsul növü istehsal edir. 

İkinci mərhələ (start) - yeni məhsul növünün istehsalını nəzərdə tutur ki, bu 

məhsulun hələlik alıcısı yoxdur, lakin kifayət qədər maliyyə ehtiyatları tələb edir. 

Üçüncü mərhələ yeni məhsulun bazarda qiymətinin formalaşması ilə 

başlanır. Bu mərhələdə vençur müəssisəsi iri şirkətlər, banklar və digərləri üçün 

böyük maraq kəsb edir. 

Dördüncü mərhələ vençur müəssisəsinin inkişafı ilə xarakterizə olunur, 

artıq onun səhmlərinin alınmasına maraq artır, yeni səhmlər buraxılışı və satışı baş 

verir və s. 

Yuxarıda deyilənləri ümumiləşdirərək demək olar ki, vençur maliyyələşməsi 

uzunmüddətli (5-7 il) investisiya qoyuluşu olub, iri şirkət və ya müəssisələr 
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tərkibində yeni istehsal sahələrinin yaradılmasına istifadə olunur. Vençur 

maliyyələşməsi nisbətən yeni, gələcəyi olan müəssisələrə istifadə olunur. 

İnvestisiyasının alternativ maliyyələşmə mənbələrindən biri də forfeytinqdir. 

Forfeytinq fransız sözündən yaranaraq ümumi məbləğ anlamında işlənərək ticarət 

əməliyyatlarında istifadə olunur. Forfeytinq sövdələşməsində satıcı ilə 

münasibətləri kommersiya bankları öz üzərlərinə götürür. Alıcının hesabında 

vəsaitin olmaması satıcı-alıcı münasibətlərini ləngitməyərək onların reallaşması 

bankın sərəncamına verilir. Tərəflər arasında razılaşma əldə edildikdən sonra alıcı 

sadə və köçürmə vekselləri yazaraq ödəmələrin möhlətlə icra olunmasını 

rəsmiləşdirir və buna müvafiq haqq verir. Adətən bir veksel 6 ay və ya bir ilə 

yazılır. Satıcı vekseli kommersiya bankına təqdim etməklə nağd pulu əldə edir. 

Beləliklə satıcı-alıcı münasibətləri ləngimədən reallaşdırılır. 

İnvestisiyanın maliyyələşdirilməsində ipoteka krediti də özünəməxsus rola 

malikdir. 

İpoteka kreditləri - fiziki və hüquqi şəxslərə mənzil, torpaq və digər 

daşınmaz əmlakın alınması üçün, həmin əmlakın özünün girov qoyulması şərti ilə 

ayrılan kreditlərdir. İpoteka krediti müvəkkil kredit təşkilatı tərəfindən borcalana 

yaşayış sahəsinin alınması üçün məqsədli istifadə, qaytarılmaq, müəyyən müddətə, 

faizlər ödənilmək və təminatlılıq şərtləri ilə verilmiş puldur. Mənzil ipoteka krediti 

mənzilin alınması üçün bank tərəfindən müştəriyə təqdim edilən pul vəsaitləridir. 

Təqdim olunan kreditdən istifadəyə görə müştəri banka faiz ödəməli, həmçinin 

borc götürdüyü məbləğin müəyyən hissəsinin kredit müqaviləsi ilə nəzərdə 

tutulmuş müddətlərdə qaytarılmasını təmin etməlidir. Müştəri tərəfindən ipoteka 

kreditinin tam qapadılmasına qədər bu kreditin hesabına əldə edilmiş mənzil 

bankda girov (ipoteka) şəklində qalır. Adətən, ipoteka krediti uzun müddətə, əksər 

hallarda 10-30 illik müddətə verilir. Başqa kreditləşdirmə növlərindən fərqli 

olaraq, mənzil ipoteka krediti yalnız mənzil alınması məqsədilə verilir və bu kredit 

növündə əldə edilmiş mənzil girov (ipoteka) kimi qoyulur. İpoteka kreditlərinin iki 
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növü mövcuddur: yaşayış sahəsinin alınması üçün və qeyri-yaşayış sahəsinin 

alınması üçün verilən kreditlər. 

Dünyada ipoteka kreditləri bazarı son illərdə ən inkişaf etmiş kredit bazarına 

çevrilmişdir. İpoteka kreditlərinin çox hissəsi kommersiya və ixtisaslaşmış banklar 

tərəfindən verilir. Bu növ kreditlər əsasənyaşayış sahəsinin alınması üçün nəzərdə 

tutulur. Dünya təcrübəsində yaşayış tikintisinin maliyyələşdirilməsində bir-birini 

inkar etməyən əsas dörd sistem mövcuddur: 

• İpoteka kreditlərinin sekyuritizasiyası sistemi;  

• İxtisaslaşmış ipoteka bankları sistemi; 

• Yaşayış-tikinti əmanətləri sistemi; 

• Universal kommersiya bankları sistemi. 

Azərbaycanda mövcud olan real şəraiti nəzərə alaraq ipoteka kreditlərinin 

sisteminin yaradılması üçün dövlət dəstəyi ilə İpoteka kreditlərinin 

sekyuritizasiyası modelinin yaradılmasına üstünlük verilmişdir. İpoteka 

kreditlərinin sekyuritizasiyası modelinə üstünlük verilməsinin əsas səbəbləri 

aşağıdakılardır: 

• Respublikada geniş filiallar şəbəkəsinə malik olan, yüksək təcrübəli, 

sağlam və güvənli bank sistemi mövcuddur; 

• Bu sxem dövlətin resurslarının səmərəli və dəqiq istifadə olunmasını təmin 

edir və qısa müddətdə yaradıla bilər; 

• Beynəlxalq təcrübə göstərir ki, inkişafda olan ölkələr tərəfindən məhz bu 

sxem seçilir (Qazaxıstan, Malayziya, Hindistan). 

Bu model dövlətin iştirakı ilə xüsusi institutların - agentliklərin, korpora-

siyaların və sair institutların yaradılmasını nəzərdə tutur. Yaradılmış agentliklər 

daşınmaz əmlakla təmin olunmuş istiqrazlar buraxırlar və beləliklə də ipoteka 

kreditlərinin yenidən maliyyələşməsini həyata keçirirlər. 

Əsası AmerikaBirləşmiş Ştatlarında qoyulmuş İpoteka Kreditlərinin 

Sekyuritizasiyası modeli son on il ərzində sürətlə inkişaf edərək, bir çox 

dövlətlərdə aparıcı modelə çevrilmişdir. 
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Banklar borcalana alınacaq yaşayış sahəsinin girov qoyulması şərtilə 

uzunmüddətli ipoteka krediti verir. Götürülmüş girov qiymətli kağız ilə (ipoteka 

kağızı) rəsmiləşdirilir. Banklar tərəfindən toplanılmış ipoteka kağızları, kredit üzrə 

tələb etmə hüquqları ilə birlikdə Dövlət Agentliyinə satılır və banklar aldıqları 

vəsaitləri yenidən ipoteka kreditlərinə yönəldirlər. Bundan sonra Dövlət 

Agentlikləri aldıqları girovlarla (ipoteka kağızları) təmin olunmuş uzunmüddətli 

sabit gəlirli İpoteka İstiqrazlarını buraxaraq onlan maliyyə bazarlarında satırlar. 

İpoteka İstiqrazlarının əsas alıcıları institusional investorlar (pensiya fondları, 

sığorta şirkətləri, xarici banklar və s.) olurlar. İnstitusional investorlar ipoteka 

istiqrazlarını almaqla Dövlət Agentliyini yenidən maliyyələşdirirlər və banklardan 

növbəti ipoteka kağızlarının alınması üçün yenidən maliyyələşməni təmin edirlər. 

• Modelin üstün cəhətləri: 

Bu modelin üstün cəhətlərindən biri odur ki, yeni yaradılmış agentliklərin 

birbaşa vəzifəsi ipoteka kreditlərinin yenidən maliyyələşdirilməsidir. Bu 

agentliklər kommersiya banklarından fərqli olaraq, ipoteka bazarında mütəmadi 

iştirak edirlər. Digər tərəfdən agentliklər ipoteka kreditlərinin marketinqi və 

risklərin idarə olunması ilə kommersiya banklarından daha səmərəli məşğuldurlar. 

Yeni ipoteka agentliklərinin birbaşa dövlətin dəstəyi ilə yaradılmaları 

potensial investorların sayının və əhatəsinin artmasına səbəb olur. Dövlət dəstəyi 

həmçinin investorların riskini azaldır. 

Yuxarıda sadalananların məntiqi nəticəsi isə bu agentliklər tərəfindən verilən 

kreditlərin uzunmüddətli və sabit bazar faizlərindən aşağı olmasıdır. 

•Modelin zəif cəhətləri: 

İpoteka Kreditlərinin Sekyuritizasiyası modelinin əsas çatışmayan cəhəti isə 

bu modelin yeni maliyyə qurumlarının yaradılmasını nəzərdə tutmasıdır. Bu 

maliyyə qurumlarının yaranmaları və normal fəaliyyət göstərmələri üçün güclü 

dövlət dəstəyinə ehtiyac vardır. 

Modelin uğurla tətbiq olunması üçün böyük kapitala malik institusional 

investorların mövcudluğu tələb olunur. Eyni zamanda modelin yüksək inkişaf 
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etmiş qiymətli kağızlar bazarı mövcud olmayan dövlətlərdə özünü doğrultması 

mümkünsüzdür. 

• Modelin Azərbaycanda tətbiqi problemləri: 

- Azərbaycanda potensial institusional investorlar mövcud deyildir; 

- Qiymətli kağızlar bazarı lazımınca inkişaf etməmişdir; 

- Bu sahədəki normativ-hüquqi baza lazımi səviyyədə deyildir. 

Dünya təcrübəsində universal banklar ilə yanaşı yaşayış tikintisinin 

maliyyələşdirilməsinin əsas üç modeli mövcuddur: 

• İpoteka kreditlərinin sekyuritizasiyası modeli; 

• Yaşayış-tikinti əmanətləri modeli; 

• İxtisaslaşdırılmış ipoteka bankları modeli. 

İpoteka kreditlərinin sekyuritizasiyası. Bu modelə görə xüsusi qanunvericiliklə 

tənzimlənən risksiz kredit təşkilatları topladıqları depozitlər və buraxdıqları 

qiymətli kağızlar hesabına yalnız ipoteka kreditlərinin maliyyələşməsi ilə məşğul 

olurlar. Onların buraxdıqları qiymətli kağızların dövlətin müvafiq tənzimləyici 

orqanları tərəfindən patentləşdirilməsi məcburidir. 

İpoteka bankları əhalidən depozitlər cəlb edərək onları ipoteka kreditlərinin 

verilməsinə yönəldirlər. Borcalanlar ipoteka banklarından ipoteka krediti alarkən 

alacaqları yaşayış sahəsini girov qoyurlar. İpoteka bankları götürülmüş girovlarla 

təmin olunmuş ipoteka istiqrazları buraxaraq onları investorlara satırlar. 

Yaşayış-tikinti əmanətiəri sistemi. Bu sistem alınacaq yaşayış sahəsinin 

dəyərinin müəyyən həcminin (bir qayda olaraq 50%-nin) borcalan tərəfındən 

bankda faizli depozit formasında toplanılmasını və bu məbləğ yığıldıqdan sonra 

verilməsini və alınacaq yaşayış sahəsinin girov götürülməsini nəzərdə tutur. 

Depozitlər bazar dərəcələrindən aşagı faizlə toplanılır və eyni zamanda 

kreditlər də aşağı faizlə verilir. Toplanmış vəsaitiər ipoteka kreditlərindən başqa 

yalnız dövlət zəmanətli qiymətli kağızlarda yerləşdirilə bilər. 

Бу систем ясасян ящалинин эялирляри орта сявиййядян ашаьы олан тябягяси 

цчцн нязярдя тутулуб. Тикинти яманятляри системиндя ясас малиййяляшмя 
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мянбяйи ящалидян йыьылан депозитляр вя щямчинин дювлят тяряфиндян айрылан 

йардымлардыр. 

Ихтисаслашмыш ипотека банклары системинин ясас цстцн жящятляриндян бири 

рискин чох ашаьы сявиййядя олмасыдыр. Рискин ашаьы сявиййядя олмасынын ясас 

сябябляриндян бири бу системин мювжуд олдуьу бир чох дювлятлярдя системин 

фяалиййятини тянзимляйян ганунларын вя норматив актларын кифайят гядяр 

конверватив вя кяскин олмасыдыр. Рискин ашаьы олмасынын башга бир сябяби ися 

ихтисаслашмыш ипотека банкларынын фяалиййятинин шяффаф олмасы вя ямялиййaтларын 

дягиг мцяййян олунмуш стандартлар əsasında aparılmasıdır. Bütün bunlar 

ümumilikdə potensial investorların öz vəsaitlərini ixtisaslaşmış ipoteka banklarına 

etibar etmələri üçün zəmin yaradır. İpoteka banklarının kommersiya banklarından 

fərqli olaraq, əhaliyə uzunmüddətli sabit faiz dərəcələri ilə kreditlər ayırmaq 

imkanına malik olmaları İxtisaslaşdırılmış ipoteka bankları sisteminin üstün 

cəhətlərindən biridir. 

• Modelin Azərbaycanda tətbiqi problemləri: 

İxtisaslaşdırılmış İpoteka Bankları sisteminin tətbiqində bir neçə problem 

vardır: 

- Modelin uğurla tətbiq olunması üçün böyük kapitala malik institusional 

investorların mövcudluğu tələb olunur; 

- İnkişaf etmiş qiymətli kağızlar bazarının olması zəruridir; 

- İxtisaslaşmış İpoteka Bankları xüsusi maliyyə qurumları olduqlarından 

onların tənzimlənməsi və normal fəaliyyət göstərmələri üçün dövlət tərəfindən 

xüsusi normativ-hüquqi bazanın yaradılması zəruridir. İpoteka kreditləri sisteminin 

tətbiqinin əsas prinsipləri aşağıdakılardır: 

• Tətbiq olunacaq model dövlətin müəyyən etdiyi ümumi sosial-iqtisadi 

siyasətə və dövrün reallıqlarına uyğun olmalıdır; 

• Tətbiq olunacaq sistem ipoteka sahəsindəki dünya təcrübəsinə 

əsaslanmalıdır; 

• Sərbəst bazar prinsipləri əsasında maliyyə vəsaitləri cəlb etmək imkanları 
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olmalıdır və dövlət dəstəyindən asılılığı tədricən minimuma endirməlidir; 

• İpoteka kreditləşməsi sisteminin coğrafi dairəsini genişləndirərək tədricən 

bütün ölkəni əhatə etməlidir; 

• Tətbiq olunan model daim inkişaf etdirilməlidir. 

İpoteka ilə bağlı münasibətlər 15 aprel 2005-ci il tarixli«İpoteka haqqında 

Azərbaycan Respublikasının Qanunu» ilə, Azərbaycan Respublikasının Mülki 

Məcəlləsi və digər normativ hüquqi aktları, habelə Azərbaycan Respublikasının 

tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrlə tənzimlənir. Azərbaycan Respub-

likasında əhalinin yaşayış şəraitini yaxşılaşdırmaq, mənzil tikintisinin səmərəli  

maliyyələşdirmə  mexanizmini  yaratmaq,  bu sahədə formalaşan təklifin alıcılıq 

qabilıyyətli real tələbə uyğunlaşmasını təmin etmək və ipoteka kreditləşməsinə 

yerli və xarici investorla cəlb etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti Azərbaycan Respublikasında ipoteka kreditləri sisteminin yaradılması 

haqqında 16 sentyabr 2005-ci il tarixli fərman imzalamışdır. Azərbaycan 

Respublikasında əhalinin yaşayış şəraitini yaxşılaşdırmaq, mənzil tikintisinin 

səmərəli maliyyələşdirmə mexanizmini yaratmaq, bu sahədə formalaşan təklifın 

alıcılıq qabiliyyətli real tələbə uyğunlaşmasını təmin etmək və ipoteka 

kreditləşməsinə yerli və xarici investorları cəlb etmək məqsədi ilə Azərbaycan 

Respublikasının Mərkəzi Bankı nəzdində «Azərbaycan İpoteka Fondu» 

«Azərbaycan Respublikasında ipoteka kreditləri sisteminin yaradılması haqqında» 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 16 sentyabr tarixli 299 nömrəli 

fərmanına uyğun olaraq yaradılmışdır. Azərbaycan Respublikasında ipoteka 

kreditlərinin maliyyələşdirilməsi mexanizmini yaratmaq məqsədilə 22 dekabr 

2005-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən Azərbaycan 

Respublikasının Mərkəzi Bankı nəzdində Azərbaycan İpoteka Fondu haqqında 

Əsasnamə təsdiq edilmişdir. İpoteka kreditləri sisteminin perspektivləri iqtisadi 

amillərlə yanaşı normativ hüquqi bazanın təkmil və işlək olmasından çox asılıdır. 

Bu baxımdan Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik bazası ipoteka 
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kreditləşdirilməsi sistemini ölkə əhalisi və kredit təşkilatları üçün etibarlı və 

cəlbedici etməlidir. 

Azərbaycan Respublikasının mövcud normativ hüquqi aktları ipoteka kreditləri 

sisteminin universal kommersiya bankları modeli əsasında tam təşəkkül tapması və 

inkişafı üçün yetərli səviyyədə olsada müəyyən təkmilləşməyə ehtiyacı var. Belə 

ki, mülki dövriyyənin iştirakçıları arasında ipoteka münasibətlərini tənzimləyən 

qanunvericilik aktları ipotekanın etibarlığını tam təmin etmir. Bu ilk növbədə 

ölkədə daşınmaz əmlakın vahid dövlət reyestrinin yaradılması problemi ilə 

bağlıdır. İstər inkişaf etmiş ölkələrdə, istərsə də MDB dövlətlərində vahid 

daşınmaz əmlak reyestri fəaliyyət göstərir və müvəffəqiyyətlə inkişaf edir. Bu 

təcrübənin kifayət qədər həm qanunvericilik, həm dəinstitusional bazası 

mövcuddur. Həmin təcrübələrdən istifadə edərək Azərbaycanda da «Daşınmaz 

əmlakın dövlət reyestri haqqında» qanunun qəbul edilməsi tezləşdirilməli, reyestrin 

tam tunksional bir sistem olaraq işə başlaması üçün müvafıq təşkilati-texniki 

tədbirlər həyata keçirilməlidir. 

Qanunvericiliyin digər problemləri Azərbaycan Respublikasının Mülki 

Məcəlləsi ilə ipoteka münasibətlərini tənzimləyən digər normativ hüquqi aktlar 

arasında mövcud ziddiyyətlərlə bağlıdır. Bu uyğunsuzluqların aradan qaldırılması, 

habelə ipoteka kreditləri sisteminin yenidən maliyyələşdirməsi üçün zəruri 

faktorlardan olan «ipoteka kağızı» təsisatının yaradılması məqsədilə mövcud 

«Girov haqqında» Qanunun bazasında «İpoteka haqqında» yeni Qanunun və Mülki 

Məcəlləyə müvafiq düzəlişlərin qəbul edilməsi lazımi qanunvericilik tədbirlərinə 

aiddir. 

Girov qanunvericiliyi ilə bağlı problemlərdən biri də ipotekanın reallaşdırılması 

mexanizmlərinin təkmil olmamasıdır. Belə ki, ipotekaya ödənişin yönəldilməsi 

məhkəmə prosesləri ilə müşaiyət olunduqda, kreditlərin yenidən bank dövriliyinə 

cəlb edilməsini zəiflədir, bankların kredit qabiliyyətini azaldır. Bu baxımdan 

qanımvericiliyin təkmilləşdirilməsi zamanı bu məsələyə xüsusi diqqət yetirilməli, 

ipoteka üzrə hüquqların istifadəsində ipoteka əqdləri iştirakçılarının qarşılıqlı 
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mənafeyi qorunmalı, mülkiyyət hüquqlarının müdafiəsinə ədalətli təminat 

verilməlidir. 

İpoteka kreditləri sisteminin inkişafı üçün iqtisadi baza möhkəmləndikcə, 

ipoteka sisteminin uzunmüddətli maliyyə resursları ilə təmin edəcək ipoteka 

istiqrazlarının buraxılışını və həmin qiymətli kağızların etibarlığını, həmçinin 

cəlbediciliyini təmin edəcək xüsusi qanunvericilik aktının və ya mülki hüquq 

sahəsində mövcud qanunvericilik aktlarına (qiymətli kağızlar haqqında, 

müflisləşmə haqqında) müvafiq əlavə və dəyişikliklərin qəbul edilməsi zərurəti 

yaranacaqdır. 

Göründüyü kimi, Azərbaycanda ipoteka kreditləri sisteminin təşəkkülü və  

inkişafı üçün daim normativ hüquqi bazasınıntəkmilləşdirilməsi və getdikcə 

genişləndirilməsi tələb olunacaqdır. Buna həm dövlət, həm də müvafiq qurumlar 

hazır olmalıdır. 

Юлкядя инвестисийа фяалиййятини йахшылашдырмаьын алтернатив йолларындан 

бири дя дахили ещтийатларын инвестисийа цчцн сяфярбяр едилмясидир. Бунун цчцн 

«верэи» сийасятинин тякмилляшдирилмясиня бюйцк ещтийаж вардыр. Гейд етмяк 

лазымдыр ки, Азярбайжанын верэи ганунверижилийиндя тясяррцфат субйектляри цчцн 

хейли верэи эцзяштляри нязярдя тутулмушдур. Бунлардан: 

- кяндли фермер тясяррцфатларынын «торпаг верэиси» истисна олмагла диэяр 

нюв верэилярдян азад едилмяси; 

- амортизасийа айырмаларынын верэидян азад едилмяси; 

- мящсул вя хидмят гиймятляри дювлят тяряфиндян тянзимлянмяйян 

субйектлярин ялавя эялирляринин верэийя жялб едилмямяси; 

- бир груп мящсулларын идхал-ихраж верэиляриндян азад едилмяси вя с. 

- мящсул вя хидмят гиймятляри дювлят тяряфиндян тянзимляйян субйектлярин 

ялавя эялирляринин верэийя жялб едилмямяси; 

- бир груп мящсулларын идхал-ихраж верэиляриндян азад едилмяси вя с. 

Верэи эцзяштляринин инвестисийа гойулушу иля шяртляндирилмяси мцстясна 

ящямиййятя маликдир. 
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НЯТИЖЯ  ВЯ  ТЯКЛИФЛЯР 

 

Арашдырмалар эюстярир ки, игтисадиййатын мювжуд ещтийатларындан вя ялдя 

олунан эялирлярдян сямяряли истифадя етмяк ясасында дахили инвестисийаларын 

щяжмини артырмаг мцмкцндцр. 

Дахили ещтийатларын инвестисийа цчцн сяфярбяр етмяйин мцщцм 

васитяляриндян бири верэи сийасятидир. Щал-щазырда щюкумятин верэи сийасяти бир 

тяряфдян игтисади инкишафын стимуллашдырылмасы вязифясини щяйата кечирмяйи тямин 

едян ясас механизмлярдяндир. 

Сон илляр Азярбайжан игтисадиййатынын инкишафы эюз габаьындадыр. Тякжя 

ону гейд етмяк лазымдыр ки, сон 15 илдя бцтцн мянбялярдян юлкя 

игтисадиййатынын инкиашфына 150,0 млрд.доллардан чох вясаит йатырлылмшыдр. 

Азярбайжан инди диэяр юлкялярин игтисадиййатына инвестисийа йатырымлары щяйата 

кечирир.  

Бу эцн юлкя дахилиндя дювлят инвестисийа хяржляринин бюйцк щиссяси 

инфраструктур лайищялярин реаллашдырылмасына йюнялдилир. Су амбарлары, маэистрал 

йоллар, ичмяли су вя канализасийа шябякяляри, идман вя мядяниййят обйектляри вя 

с. тикилмякдядир. Севинжирижи щалдыр ки, бу лайищялярин чоху йекунлашмаг цзрядир 

вя нювбяти иллярдя бцджя вясаитлярини даща чох дайаныглы инкишафы тямин едян 

лайищялярин реаллашдырылмасына йюнялтмяк мцмкцн олажагдыр. 

Инвестисийа фяалиййятинин рискли олдуьуну нязяря алараг дювлят 

сащибкарлара мцхтялиф йолларла дястяк вермялидир. МДБ юлкяляри ичярисиндя 

Юзбякистан республикасынын сащибкарларла ялагядар тяжрцбяси дя диггятя 

лайигдир. Беля ки, бурада дахили базары горумаг мягсядиля «идхалы явяз едян 

сянайе сийасяти» щяйата кечирилир. Идхал мящсулларына йцксяк эюмрцк тарифляри 

тятбиг едилир. Юзбякистан республикасы Русийа, Чир, Франса, Канада вя диэяр 

дювлятлярля мцштяряк мцяссисяляр йаратмагла мцхтялиф тяйинатлы машын, 

аваданлыг вя жищазлар истещсал едир. 

Республикамызда да юлкя башчысынын бяйан етдийи кими, идхалы явяз едян 

сащялярин инкишафына диггят артырылмалыдыр. Бунун цчцн игтисадиййат блокуна 
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дахил олан мяркязи идаряетмя органлары – илк нювбядя щюкумят тяряфиндян 

дахили базарын горунмасы цчцн ямяли тядбирлярин щяйата кечирилмяси важибдир.  

Реэионларын сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Програмынын ижрасы иля 

ялагядар конфрансда БМТ-нин Азярбайжандакы ялагяляндирижиси юз чыхышында 

бир сыра мясялялярля йанашы – юлкянин идарячилик системинин эцжляндирилмяси, 

ислащатлара ещтийажын олмасыны диля эятирмишдир. 

Бу эцнлярдя Дювлят Идарячилик Академийасында чыхыш едян академик 

Р.Мещдийев савадлы, йцксяк интеллектя малик мцтяхяссислярин чатышмазлыьына 

диггят йетирмишдир. 

Бейнялхалг малиййя тяшкилатларынын прогнозларына эюря артыг 2015-жи илдян 

башлайараг Азярбайжанда хам нефт истещсалы азалмагла, онун гиймятиндя дя 

ужузлашма баш веряжякдир. 

Бу прогнозлары нязяря алмагла, гейд етмяк лазымдыр ки, юлкянин 

инвестисийа имканлары да азалмаьа доьру эетмяси шцбщя доьурмур. Бу бир 

даща тяхиря салынмагла гейри-нефт секторунун инкишафына даща чох диггят 

айырмаьы гачылмаз едир. 

Авропа йенидянгурма вя инкишаф банкынын мцтяхяссисляри Азярбайжан 

игтисадиййатыны индидян эяляжяйя щазырламаьы тювсийя едир, щюкумятин «Структур 

йенидянгурма» давам етдирмякля, електроенерэетика вя рабитядя юзял секторун 

иштиракыны эенишляндирмякля, антиинщисар ганунверижилийинин тяжрцбядя йериня 

йетирилмясиня чалышмагла, коррупсийа вя рцшвятхорлуьа гаршы мцбаризяни 

эцжляндирмяйя чаьырыр. 

БМТ-нин диэяр бир прогнозуна эюря 2020-жи илдя кянд тясяррцфатында 

мящсулдарлыьын 2 дяфядян азалажаьы эюстярилир вя бу проблемин дцнйанын бцтцн 

юлкяляриндя щисс едиляжяйи билдирилир. Биз дя юлкя ящалисинин ярзаг мящсулларына 

тялябатынын юз эцжцмцзля тямин едилмяси уьрунда индидян дцшцнмялийик.  

Дейилянляр вя эюзлянилян диэяр негатив щаллар Азярбайжанда игтисадий-

йатын шахяляндирилмяси, нефт амилиндян асылылыьын азалдылмасы, хцсусиля емал 

сянайесинин сцрятли инкишафы тямин олунмалыдыр. Мялумдур ки, емал сянайесиня 

йюнялдилян инвестисийаларын игтисади вя сосиал сямярялилийи диэяр сащялярля 



75 

 

мцгайисядя хейли йцксякдир. Емал сянайесинин инкишафы юзц иля паралел аграр 

секторун да инкишафыны тямин едир. Еля буна эюря дя реэионларда «сянайе 

парклары» вя «сянайе мящялляляринин» йарадылмасы олдугжа важибдир.  

Бу эцн инвестисийалара йюнялдилян вясаитлярдян сямяряли истифадя етмяйин 

ящямиййятли даща да артыр. Бир чох щалларда биз буна наил ола билмирик. Сябяб ися 

чох садядир. Бу лайищяляр яввялжядян щазырланыб ясасландырылмыр? Бир чох 

щалларда лайищя-смета сянядляри олмадан беля вясаитляр айрылыр вя нятижядя дя 

вясаитдян сямяряли истифадя мцмкцн олмур. Щяр бир юлкядя мцстягил 

игтисадиййатын йарадылмасы щям игтисади, щям сосиал-сийаси, щям дя мяняви 

мясулиййят доьурур. Игтисади мясулиййятин, ямяк вя истещсал интизамынын 

эцжляндирилмяси, фярди, коллектив, цмумдювлят мянафеляринин базар игтисадий-

йатынын тялябляри иля узлашдырылмасы, юлкянин игтисади мцстягиллийини, игтисади 

фяалиййят азалдыьыны эенишляндирмяйин илкин шяртляридир. Азад истещсал-тясяррцфат 

ялагяляри юлкядя кющнялмиш истещсал-тясяррцфат формаларындан узаглашмаьы, 

чевик истещсал, мцтярягги ямяк вярдишляринин тятбигини тяляб едир. Бу ися юз 

нювбясиндя мцнтязям потенсиал ещтийатлар ахтармаг, иш гцввяси, йени 

технолоэийа, малиййя вясаитляри иля чевик маневр демякдир. Мцасир дюврдя 

игтисади мцстягиллийин вя мяняви-щцгуги мясулиййятин мащиййяти бунда юзцнц 

ифадя едир. 

Мялумдур ки, базар игтисадиййаты йалныз игтисади мцстягиллийин ялдя 

едилмяси, базар механизминин елементляринин формалашдырылмасы иля мящдуд-

лашдырыла билмяз. Илк нювбядя игтисади мясулиййяти, мцлкиййят формаларынын 

тяшяккцлцня игтисади шяраит йаратмаг, истещсал щаггында дцзэцн вя мцстягил 

гярарлар гябул етмяк цчцн истещсалчыларла чалышмаг лазымдыр. Бу тяляблярин 

важиблийини дярк едяряк назирлик вя комитяляр тикиляжяк обйектляр, щяйата 

кечирилмяли ишляр цзря яввялжядян ятрафлы мялуматлара малик олмалы, йериня 

йетириляжяк ишляр вя тикиляжяк йени обйектлярин лайищя-смета сянядлярини 

щазырлайыб, щюкумятя тягдим етмялидирляр. Бу щалда щюкумят ясасландырылмыш 

лайищялярин реаллашдырылмасына вясаит айырмагла, тялясик гярарлар гябул етмяз вя 

вясаитдян сямяряли истифадя едиляр. Ейни иши бир нечя дяфя тякрарламаьа ещтийаж 
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галмаз. Нежя ки, Бакы-Газах йолу, Бакы-Шамахы йолу вя с. обйектляр, илк дяфя 

тикилиб истифадяйя верилди, сонра йолларын эенишляндирилмясинин важиблийи нязяря 

алынараг, йенидян ишлянмяли олду. Бу ися щяр шейдян яввял хейли вясаит тяляб едян 

лайищялярдир.  

Статистик мялуматлара эюря щяр ил юлкяйя 650-700 млн.доллар дяйяриндя 

мцхтялиф ярзаг мящсуллары эятирилир. Юлкянин ярзаг тящлцкясизлийи проблеминин 

щялл цчцн аграр секторун инкишафы, емал сянайеси иля таразлы шякилдя щяйата 

кечирилмялидир. Бу мясяляйя диггятин артырымасыны юлкя башчысы дяфялярля гейд 

етмишдир. О демишдир: «… биз ялавя тядбирляр эюрмялийик ки, дахилдя кянд 

тясяррцфатыны инкишаф етдирмякля, юзцмцзц там шякилдя ясас ярзаг мящсуллары иля 

тямин едяк. Бу сащяйя даща чох диггят верилмялидир. Бу сащяйя даща чох 

инвестисийа айырмалы, ялавя эцзяштляр верилмялидир. Анжаг тяшяббцс кянд 

тясяррцфаты назирлийиндян эялмялидир…»1 

Кянд тясяррцфатынын инкишаф проблемлярини вя малиййя-инвестисийа 

тяминатыны нязяря алмагла аграр секторун комплекс инкишафыны ящатя едян 

«Дювлят Програмынын» щазырланмасы зяруряти йаранмышдыр. 

  

                                                           
1
«Azərbaycan» qəzeti. Fevral, 2014 
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Азярбайжан Дювлят Игтисад Университети Маэистратура 

Мяркязи 602 гр. маэистри Гафаров Васиф Адыэюзял оьлунун 

«Азярбайжан игтисадиййатынын инвестисийа проблемляри» 

мювзусундамаэистр диссертасийасына  

 

РЯЙ 

 

Бцтцн жямиййятлярдя истещсал вя хидмят сащяляринин инкишафы, ясас 

фондларын тязялянмяси, эениш тякрар истещсалын фасилясизлийи, ишсизлик проблеминин 

щялли вя ящалинин сосиал-рифащ щалынын йахшылашдырылмасы щяр шейдян яввял 

инвестисийа гойулушларындан, онун щяжминдян вя сямяряли истифадясиндян чох 

асылыдыр.  

Инвестисийа эяляжякдя давамлы эялир эютцрмяк мягсядиля истещсал 

сащяляринин инкишафына йюнялдилян узун мцддятли гойулушлардыр. Сащибкарлыг 

фяалиййяти иля мяшьул олан щяр кяс билмялидир ки, бу эцн нормал эюрцнян истещсал 

эцжляри, машын вя аваданлыглар щяр ан щям физики, щям дя мяняви ашынмайа 

мяруз гала биляр. Одур ки, онларын ишчи вязиййятиндя сахланылмасы, елми-техники 

тяряггинин  тялябляриндян эери галмамаг цчцн фасилясиз инвестисийа йатырымлары 

важибдир.  

Бцтцн бунлары нязяря алараг, гейд етмяк лазымдыр ки, диссертасийа актуал 

мювзуйа щяср олунмушдур.  

Маэистр диссертасийасы эириш, цч фясил, нятижя вя тяклифдян ибарятдир. 

Эиришдя мювзунун актуаллыьы, инвестисийа йатырымларынын игтисади инкишафда 

ролу эюстярилмишдир.  

Маэистр диссертасийасынын биринжи фясли «Игтисадиййатын инкишафында 

инвестисийанын ролу»на щяср олунмушдур. Бурада инвестисийа фяалиййятинин нязяри 

вя методолоъи аспектляри, инвестисийанын мащиййяти, онун игтисади инкишафда ролу 

вя мцасир шяраитдя инвестисийаларын мянбяляри кими мясяляляр арашдырылмышдыр. 

Диссертасийанын икинжи фясли «Азярбайжан игтисадиййатында инвестисийаларын 

щяжми вя динамикасы» адланыр. Бурада, игтисадиййата йатырылан инвестисийаларын 
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щяжми вя динамикасы, онун гурулушу, еляжя дя инвестисийаларын сямярялилийи вя 

онун гиймятляндирилмяси ятрафлы тящлил едилмишдир. Маэистр бурада сон иллярдя 

истещсал вя хидмят сащяляриня инвестисийа йатырымларынын щяжми вя динамикасыны 

илляр цзря вермишдир.  

Маэистр диссертасийасынын цчцнжц фясли «Азярбайжан игтисадиййатынын 

инвестисийа проблемляри» адланыр. Бурада игтисадиййатын шахяляндирилмяси вя 

инвестисийа проблемляри, еляжя дя, инвестисийаларын малиййяляшдирилмясинин 

алтернатив йоллары тящлил едилмишдир. 

Маэистр диссертасийасында статистик мялуматлар вя дюври мятбуатла 

йанашы, хцсуси ядябиййат гайнагларындан эениш истифадя олунмушдур. 

Маэистр диссертасийасы тялябляря жаваб верир вя онун мцдафияйя тювсийя 

едирям. 

 

 

Елми рящбяр         дос. Г.Ялийев 
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Азярбайжан Дювлят Игтисад Университети Маэистратура 

Мяркязи яйани маэистр Гафаров Васиф Адыэюзял оьлунун 

«Азярбайжан игтисадиййатынын инвестисийа проблемляри» 

мювзусунда маэистр диссертасийасына  

 

РЕСЕНЗИЙА 

 

Игтисади инкишафын тямин олунмасында инвестисийа йатырымларынын мцстясна 

ящямиййяти вардыр. Тякрар истещсал просесинин ясас шяртляриндян бири кющнялмиш 

фондларын тязяляри иля явяз едилмяси, амортизасийа айырмаларындан дцзэцн 

истифадя инвестисийа фяалиййятинин даим диггят мяркязиндя сахланылмасыны тяляб 

едир.  

Маэистр диссертасийасы актуал мювзуйа щяср олунмушдур. 

Диссертасийа эириш, цч фясил, нятижя вя тяклифлярдян ибарятдир. 

Эиришдя мювзунун актуаллыьы, игтисадиййатын инкишафында инвестисийаларын 

ролу эюстярилмишдир.  

Маэистр диссертасийасынын биринжи фясли «Игтисадиййатын инкишафында 

инвестисийанын ролу», икинжи фясли «Азярбайжан игтисадиййатында инвестисийаларын 

щяжми вя динамикасы», цчцнжц фясли «Азярбайжан игтисадиййатынын инвестисийа 

проблемляри»ня щяср олунмушдур. Маэистр статистик материаллар ясасында юлкя 

игтисадиййатына йатырылан инвестисийаларын щяжми вя динамикасы щаггында ятрафлы 

мялумат вермишдир. Маэистр диссертасийасы гаршыйа гойулмуш тялябляря жаваб 

верир вя ону мцдафияйя бурахмаг олар. 

 

 

Ресензент  

«Малиййя» кафедрасынын досенти     Б.Гурбанов 
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Азярбайжан Дювлят Игтисад Университети Маэистратура 

Мяркязи яйани шюбянин 602 груп маэистри Гафаров Васиф 

Адыэюзял оьлунун «Азярбайжан игтисадиййатынын инвестисийа 

проблемляри» мювзусунда маэистр диссертасийасынын  

 

РЕФЕРАТЫ 

 

Мювзунун актуаллыьы.Азярбайжан игтисадиййатынын динамик инкишафында вя 

уьурлар газанылмасында инвестисийа йатырымлары мцстясна ящямиййятя 

маликдир.2014-жц илдя юлкя игтисадиййатына бцтцн мянбяляр нязяря алынмагла 27 

милйард доллар инвестисийа йатырылыб ки, бунун да 16 милйард доллары дахили 

мянбяляр щесабына олмушдур.Реэионларын сосиал-игтисади инкишафы Дювлят 

Програмларынын гябулу вя мцвяффягиййятля ижра олунмасы сайясиндя даща да 

артмышдыр.Цмумиликдя Дювлят програмларынын ижрасына бцтцн мянбяляр 

щесабына 50,7 милйард манат, о жцмлядян биринжи програмын ижрасына 16 

милйард, икинжи програмын ижрасына ися 34,7 милйард манат вясаит 

йюнялдилмишдир. 

Тядгигатын мягсяди – мягсядйюнлц инвестисийа сийасяти нятижясиндя 

приоритет истигамятлярин мцяййян едиляряк онун инкишафына наил олмаг, юлкя 

игтисадиййаты цчцн стратеъи ящямиййят кясб едənсащяляря дювлятin даща эцзяштли 

шяртлярля инвестисийа йатырымлары едилмясиня чалышмалыдыр. 

Тядгигатын предмети. Дювлят Статистика Комитясинин, Сащибкарлыьа Кюмяк 

Милли Фондунун вя диэяр ялагядар гурумларын материалларыны тящлил етмякля 

инвестисийаларын игтисади инкишафда ролуну эюстярмякдир.  

Тядгигатын обйекти Азярбайжан Республикасынын Мяркязи Банкы, 

Статистика Комитяси, Азярбайжан Инвестисийа Ширкяти, Сащибкарлыьа Кюмяк Милли 

Фонду вя диэяр гурумларын щесабатлары тяшкил едир. 

Tədqiqatın elmi yeniliyi: 
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- investisiya qoyuluşlarının səmərəliliyini artırmağın yeni qaydaları 

mövzusunda geniş təkliflər paketi irəli sürülmüşdür. 

- qabaqcıl təcrübələrdən istifadə etməklə vəsaitlərdən daha 

məqsədyönlü istifadənin istiqamətləri müəyyənləşdirilmişdir. 

- regionların sosial-iqtisadi inkişafını daim diqqət mərkəzində 

saxlamaqla güzəştli kreditlərin verilməsinin effektivliyi 

əsaslandırılmışdır. 

- investorların hüquq və mənafelərinin qorunması, mülkiyyətin 

toxunulmazlığı, yerli və xarici sahibkarlara bərabər şəraitin 

yaradılması müəyyənləşdirilmişdir. 

- iqtisadi fəaliyyətin artırılması və sahibkarlığın dinamik inkişafı 

məqsədi ilə vergitutmada dəyişikliklər aparılmasının vacibliyi 

əsaslandırılmışdır. 

- Azərbaycan biznes mühitinin yaxşılaşdırılması və 

təkmilləşdirilməsində qabaqcıl təcrübələrdən istifadənin əhəmiyyəti 

vurğulanmışdır. 

Тядгигатын ящямиййяти.Маэистр диссертасийасында иряли сцрцлян тяклифляри 

нязяря алмагла, инвестисийа гойулушларынын сямярялилийини артырмаг, даща важиб 

сащялярин инкишафына наил олмаг, лцзумсуз хяржляря йол вермямякдян ибарятдир.  

Маэистр диссертасийасы 77 сящифядян – эириш, 3 фясил, 6 параграф, нятижя вя 

тяклифляр, еляжя дя ядябиййат сийащысындан ибарятдир.  

Эиришдя мювзунун актуаллыьы, инвестисийа гойулушунун игтисади инкишафда 

ящямиййяти гейд едилир.  

Биринжи фясилдя инвестисийа фяалиййятинин нязяри вя методолоъи аспектляри 

тядгиг едилир. 

Икинжи фясилдя Азярбайжан игтисадиййатында инвестисийаларын щяжми вя 

динамикасы верилмякля, сон иллярдя инвестисийаларын щяжми жядвяллярдя тящлил 

едилир. 

Цчцнжц фясилдя Азярбайжан игтисадиййатынын инвестисийа проблемляри тящлил 

едилмишдир. 
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РЕЗЮМЕ 

 

Инвестиция – это осознанный отказ от текущего потребления в пользу 

возможного относительно большего дохода в будущем, который, как 

ожидается, обеспечит и большое суммарное потребление. 

Инвестиционная деятельность различается в зависимости от уровня 

управления, на котором обсуждаются ее содержание, целевые установки, 

способы осуществления, планируемые результаты. 

В Магистрской диссертации анализируется проблемы инвестиции в 

экономики республики. 

В диссертации излагается теоретические и методологические аспекты 

инвестиционной деятельности, анализируется  объем и динамики инвестиции 

за последние годы и указывается проблемы инвестиции в экономии 

республики. 

Инвестиционная деятельность является в некотором смысле 

вынужденным мероприятием, поскольку любой грамотный бизнесмен, 

руководитель, менеджер отчетливо понимает, что инвестиция – это 

необходимое рациональное движение, которое всегда лучше, чем застой, 

консервация, статус-кво. 

 


