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Э И Р И Ш 

Мювзунун актуаллыьы: 2002-жи илдя Азярбайжан Дювлят Игтисад 

Университетиндя чыхышында Азярбайжан халгынын цмуми милли лидери Щейдяр 

Ялийев демишдир: «Базар игтисадиййатына кечид узун просесдир … йалныз бу 

просеси ардыжыл сурятдя щяйата кечиряряк Азярбайжанын игтисадиййатыны даща чох 

инкишаф етдиря вя халгымызын рифащ щалыны даща да йахшылашдыра билярик … Ейни 

заманда бу, нязяриййя иля баьлыдыр, дцнйа тяжрцбяси иля баьлыдыр. Дцнйа 

тяжрцбясини сиз – бизим мцтяхяссисляр, алимляр, бу сащянин мцвафиг ишчиляри 

топламалысыныз. Нязяриййяни – йени нязяриййя ижад етмяйя ещтийаж йохдур – 

цмумиляшдирмяк, бизим игтисадиййатымыза уйьунлашдырмаг сизин вязифяниздир. 

… Игтисадчылар эяряк апардыьымыз ислащатларын щяр биринин щям щяйата кечирилмя 

просесини, щям дя нятижялярини тящлил етсинляр. Ола биляр, бундан йахшы ясярляр дя 

йаза билярсиниз. Бу да сизин елми ясярляриниз олажагдыр» [11]. 

Йени игтисади системя кечид цчцн Азярбайжанда щцгуги база йарадылмыш, 

йени тяшкилати-идаряетмя структурлары формалашдылырмыш, истещлак базары хейли 

инщисарсызлашдырылмыш, игтисади идаряетмянин базар васитяляриндян эениш истифадя 

олунмасына башланылмышдыр. Сон он илдя щяйата кечирилян системли вя эениш 

ящатяли игтисади ислащатлар юлкянин сосиализм игтисади системиндян базар системиня 

кечмяси цчцн тяляб олунан мадди-техники базанын йарадылмасы цчцн 

игтисадиййата бюйцк щяжмдя инвестисийа жялб едилмясиня шяраит йаратды. Бцтцн 

уьурларла йанашы Азярбайжанын игтисадиййатынын мцасир дурумунун иддиачы 

тяряфиндян гиймятляндирилмяси эюстярир ки, игтисадиййатда юз щяллини эюзляйян 

проблемляр дя мейдана чыхмышдыр. Азярбайжанда варлы юлкянин варлы дювляти 

формалашдырылмалыдыр. Юлкядя йаранан цмуми дахили мящсулун йалныз бешдя бири 

дювлятя мяхсусдур ки, бу да бир тяряфдян дювлятин инвестисийа ресурсларыны 

мящдудлашдырыр, диэяр тяряфдян башга юлкялярля мцгайисядя 2-2,5 дяфя аздыр. 

Милли игтисадиййатын базар системинин тялябляриня жаваб верян мадди-техники 

базасынын йарадылмасынын щялялик башланьыж мярщялясиндядир. Онун истещсал 
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структуру милли базарда истещлакын структуруна адекват дейил. Таразлыг игтисади 

инкишафа наил олунмамышдыр. Игтисади системдя жидди уйьунсузлуглар 

мювжуддур: мяжму тялябин вя мяжму тяклифин азлыьы; структур дисбалансы; 

фактики ишляйянляр фяал ямяк ресурсларына нисбяти; мяжму тяклифин мяжму 

тялябдян бир нечя дяфя чох олмасы; инвестисийаларын игтисади вя сосиал 

сямярялилийинин ашаьы сявиййяси; Республиканын цмуми эялирляри иля дювлят 

эялирляринин азлыьы; щцгуги вя физики шяхслярин пул гянаитиня нисбятян дахили 

инвестисийаларын азлыьы дювриййядяки цмцми пул кцтлясинин цмуми дахили 

мящсула нисбятинин азлыьы вя диэярляри. Азярбайжан Республикасы Президенти 

жянаб Илщам Ялийевин дедийи кими «Бизя чохшахяли  игтисадиййат – йалныз нефтдян 

вя нефтин гиймятляриндян асылы олмайан игтисадиййат лазымдыр». Эюстярилян 

уйьунсузлугларын арадан галдырылмасынын вя игтисади таразлыьын йарадылмасынын 

бярпа олунмасынын ясас васитяляриндян бири мящз səmərəli xarici ticərət 

siyasətinin aparılmasından asılıdır. Ölkəmiz geniş mənada dünya transmillələşmə 

proseslərinə qoşularaq düşünülmüş ixracı stimullaşdıran siyasətini və 

idxaləvəzedici tədbirləri həyata keşirilməlidir. 

İqtisadi inkişafı ilə баьлы диэяр мцщцм мясяля бюйцк мигйаслы xarici 

инвестисийалардан адекват игтисади сямяря ялдя едилмясидир. Azərbaycan artıq 

xarici investor kimi öz ixrac potensialını göcləndirilməsinə nail olmalıdır. 

Индики мярщялядя Азярбайжан игтисадиййатынын инкишафында бир-бири иля сых 

сурятдя баьлы олан бир нечя проблем əsəsən də rəqabətqabiliyyətin artmasında 

əsasən инвестисийаларын васитяси иля щялл едиля биляр: истещсалын йцксяк инкишаф 

темпини сахламаğa mümkündür.  

Проблемин юйрянилмя сявиййяси. Мцстягиллик дюврцндя Азярбайжан 

алимляриндян Зийад Сямядзадя, Аьасялим Ялясэяров,Şəmsəddin Hacıyev, Əvəz 

Bayramov, Müşviq Quliyev, Сабир Жцмшцдов, Тярбиз Ялийев, Мцшвиг 

Атакишийев, Шамил Сямядзадя, Сяттар Сяфяров, Агил Ялийев, Ариф Шякярялийев, 

Мящиш Ящмядов, Расим Щясянов вя башгалары xarici ticarət siyasətinin 

консепсийасына, онун нязяри ясасларына вя онларын нятижясиндя ялдя едилмиш 

уьурларын йекунларына чохсайлы мягаляляр, монографийалар вя елми-тядгигат 
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ишляри щяср етмишляр. Игтисади ислащатлар дюврцндя Азярбайжан Республикасында 

xarici ticarət siyasətin игтисади вя сосиал сямярялилийинин нязяри аспектляриня 

тящлилиня вя гиймятляндирилмясиня, ixracın дювлят тянзимлямя васитяляриня юлкядя 

игтисади таразлыьын йарадылмасында инвестисийаларын ролуна, дахили 

инвестисийаларын ящямиййятли дяряжядя артырылмасы ещтийатларынын ашкар едилмясиня 

щяср олунмуш комплекс елми-тядгигат иши апарылмамышдыр.  

Одур ки, иддиачы мящз Азярбайжан игтисадиййатында йаранмыш дуруму вя 

йерли хцсусиййятляри нязяря алмагла, ixracın игтисади таразлыьа вя игтисади артыма 

тясиринин тядгигиня бцтцнлцкдя игтисади ислащатларын тяркиб щиссяси кими йанашыр 

вя ону гиймятляндирир. 

Тядгигатын мягсяди вя вязифяляри. Тядгигатын ясас мягсяди ixracı 

тянзимляйян елми-нязяри цмумиляшдирмяляр апармагдан, инвестисийа фяаллыьыны 

артыран xarici инвестисийаларын артым ещтийатларыны ашкарламагдан вя 

Азярбайжанда милли игтисадиййатын формалашмасына йюнялдилмиш инвестисийалары 

игтисади вя сосиал сямярялилийини тящлили етмяк вя гиймятляндирмякдян онларын 

йцксялдилмясини тямин едян  тювсиййялярин ишляниб щазырланмасындан ибарятдир.  

Бу мягсядя наил олмаг цчцн тядгигатын вязифяляри ашаьыдакы кими 

мцяййян едилмишдир: 

- Xarici ticarətin тянзимлянмясиндя истифадя олунан игтисади нязяриййяляри 

тящлил етмяк вя цмумиляшдирмяк; 

- ixracın игтисади сямярялилийинин мцяййян едилмяси методолоэийасыны 

тякмилляшдирмяк; 

- инкишаф етмиш вя инкишаф едян юлкялярин ixrac siyasətini тянзимлянмяси 

вя инвестисийа фяалиййятиндя дювлятин иштиракы барядя тяжрцбясини таразлы вя 

давамлы игтисади инкишаф консепсийасына иддиачынын мцнасибятини 

формалашдырмаг, беля игтисади инкишафын инвестисийа тяминатына йюнялдилмиш елми 

тювсиййяляр щазырламаг; 

Тядгигатын методолоэийасы вя нязяри ясаслары. Тядгигатын мягсяд вя 

вязифяляриня уйьун онун методу вя инструментарийасы сечилмишдир. Игтисади фикир 
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инкишаф едир вя йени нязяри фикирлярин мейдана эялмясини мцяййян дюврдя бу вя 

йа диэяр юлкядя йаранмыш игтисади вязиййят шяртляндирир. Юлкянин игтисади 

артымында ixrac siyasətin тядгигат щялледижи рол мянсуб олдуьуна эюря, тядгигат 

игтисади таразлыг вя инвестисийа сийасятини, инвестисийаларын тянзимлянмяси 

механизмлярини, онларын фактики игтисади вя сосиал сямярялилийини ящатя едилир. Бу 

тядгигатда игтисади таразлыг, цмуми йыьым, гянаят вя инвестисийалар арасындакы 

гаршылыглы тясир ялагяляри ятрафлы тящлил едилир. Азярбайжан Республикасы Дювлят 

Статистика Комитяси тяряфиндян щазырланмыш вя тясдиг едилмиш методолоъи 

норматив материаллардан  эениш истифадя олунмушдур. Милли щесаблар системинин 

материаллары тятбиг едилмякля инвестисийала ресурсларынын йаранмасы, истифадяси, 

игтисади сямярялилийи вя онларын игтисади артыма тясири мцяййян едилмишдир. Юлкя 

игтисадиййатынын сон он илдя инкишафынын комплекс тящлили апарылмышдыр. 

Тядгигат просесиндя игтисади-статистик, статистик груплашдырма, мцгайисяли 

игтисади тящлил вя мцшащидя методларындан истифадя едилмишдир. Бу тядгигат 

ишиндя игтисади инкишафын темпи вя пропорсийалары, дювлятин кредит, пул, 

инфлйасийа, мяшьуллуг, ящалинин яманятляри норматив-щцгуги база вя 

инвестисийаларла гаршылыглы ялагяси олан диэяр амилляр тящлил едилмишдир. 

Сащя сявиййясиндя ixracın щяжми, структуру вя фактики игтисади сямярялилийи, 

игтисади сямярялилийя тясир едян амилляр, артым елементляриндян истифадянин 

сявиййяси тядгиг едилмишдир. Юлкянин тябии ресурсларыны, дахили вя харижи 

базарларын тялябини, ямяк ресурсларындан  там истифадя олунмасынын зярурилийини 

нязяря алмагла эяляжяк инвестисийаларын приоритет истигамятляринин мцяййян 

едилмяси механизмляриндян истифадя олунмушдур. 

Бейнялхалг тяжрцбяйя уйьун олараг, юлкя цзря инвестисийаларын 

сямярялилийинин тящлили онларын щям игтисади вя щям дя сосиал сямярялилийини ящатя 

етмишдир. Игтисади, сосиал вя структур щалларын гаршылыглы ялагяляри вя тясирляри 

дяриндян тящлил едилир. 

Юлкядя апарылан игтисади ислащатларын комплекслилийи вя идаряолунмасы 

механизмляри, щабеля онларын нятижяляри мцасир игтисади нязяриййялярин тялябляри 
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бахымындан ятрафлы мцгайися едилир, игтисади нязяриййядян кянарлашмалар, 

уйьунсузлуглар вя фяргляр ашкарланыр. 

Милли игтисадиййатын инвестисийа тяминатынын хцсусиййятлярини вя йолларыны 

ашкар етмяк цчцн Азярбайжанда йени системин йаранмасы вя проблемляри 

таразлы инкишафын тялябляри бахымындан тядгиг едилмяси база кими гябул 

едилмишдир. 

Милли игтисадиййатын мцасир дурумунун гиймятляндирилмясини йекунлары 

мцасир игтисади нязяриййяляринин тялябляри иля мцгайися едиляркян Азярбайжанда 

истифадя олуна билян нязяри цмумиляшдирмяляр едилмишдир. 

Тядгигатын информасийа базасы. Диссертасийа ишиндя Азярбайжан 

Республикасы Дювлят Статистика Комитясинин статистик мялуматларындан, Игтисади 

Инкишаф вя Малиййя Назирликляринин, Милли Банкын мялуматларындан, игтисади 

ядябиййатда вя кцтляви информасийа васитяляриндя дярж олунмуш мялуматлардан 

истифадя едилмишдир. 

Ишин гурулушу вя щяжми. Диссертасийа иши эириш, 3 фясил, 1 şekil, 3 qrafik, 26 

diaqramm вя нятижядян ибарят олмагла, 116 сящифяни, 8 жядвяли ящатя едир. 
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Fəsil 1. Azərbaycan xarici ticarət əlaqələrin mahiyyəti və tədqiqi 

 

1.1. Ölkənin xarici iqtisadi əlaqələrinin mahiyyəti 

 

Beynəlxalq iqtisadi əlaqələr bir çox səbəblər üzündən zəruridir. Beynəlxalq 

iqtisadi əlaqələr millətlər üçün çoxlu əmtəə müxtəlifliyi yaradır. Beynəlxalq 

iqtisadi əlaqələrin əsasında isə ehtiyatlarda, zövqlərdə və psixologiyalarda olan 

müxtəliflik durur.  

Xarici iqtisadi əlaqələrin inkişafı ayrı-ayrı ölkələrin milli iqtisadiyyatının 

beynəlxalq təsərrüfat miqyasında inteqrasiyasının sürətləndirilməsinin əsas şərtidir. 

Ölkələr iqtisadi inteqrasiya axınlarına qoşularaq bu yolla öz istehsal güclərini, 

istehsalın səmərəliliyini və bütün bunların nəticəsində isə əhalinin ümumi rifah 

səviyyəsini artırmağa çalışırlar. Beynəlxalq əmək bölgüsünün üstünlüklərindən 

maksimum istifadə edilmədən, xarici iqtisadi əlaqələrin bütün formaları intensiv 

şəkildə genişləndirilmədən ölkə iqtisadiyyatının inkişafında əsaslı dönüş aparmaq 

mümkün deyildir. Dünya ölkələrindən heç biri öz inkişafını xarici ölkələrdən təcrid 

olunmuş şəkildə təmin edə bilmədiyinə görə öz aralarında beynəlxalq və regional 

səviyyədə iqtisadi əlaqələr yaratmağa çalışırlar. 

1920-ci ildə ADR müstəqilliyini itirdikdən sonra xarici iqtisadi əlaqələr SSRİ-

nin dövlət inhisarı altında cəmləşmişdi. Azərbaycanın xarici iqtisadi əlaqələrinin 

Moskva tərəfindən müəyyən olunduğu bir şəraitdə respublikada bu sahənin idarə 

olunması üçün hər hansı quruma ehtiyac duyulmurdu. Azərbaycanın iqtisadi 

əlaqələri şərti olaraq SSRİ-nin tərkibində baş verirdi. 1991-ci ildə Azərbaycan 

iqtisadiyyatının sahələri üzrə məhsul göndərilməsi (daxili qiymətlərlə) cəmi -12,2 

mln. rub olmuşdursa, ondan xaricə ixracat cəmisi 744 min manat idi. Azərbaycanın 

xarici iqtisadi əlaqələri SSRİ-nin tərkibində mübadilə əlaqələrindən 16,7 dəfə az 

idi. Mövcud bu əlaqə də Moskva inhisarı altında həyata keçirilirdi. 
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Texnologiyanın, işçi qüvvəsinin hərəkəti isə daha çox qapalı və birtərəfli xarakter 

daşıyırdı. 

Azərbaycanın istehsal etdiyi məhsul dünya ölkələrində özünə satış bazarı tapa 

bilməyən komanda iqtisadiyyatının texnologiyası əsasında istehsal olunmuş 

mallardan ibarət idi. Siyasi istiqlaliyyət əldə edilməsi xarici aləmlə mövcud olmuş 

köhnə əlaqələr sisteminə yenidən baxılmasını tələb edir. Bu dövrdə 

respublikamızın iqtisadi inkişafının əsas məsələlərindən biri xarici iqtisadi 

əlaqələrin düzgün istiqamətdə qurulması zərurətini yaradır. Azərbaycan hazırda 

dünyanın 84 ölkəsi ilə qarşılıqlı iqtisadi-ticarət əlaqələrinə malikdir. Ölkənin 

iqtisadi potensialı, xammal və mineral ehtiyatlarla zənginliyi, təbii şəraiti və 

əlverişli iqtisadi-coğrafi mövqeyi əməkdaşlıq imkanlarını artırır. 

Yeni iqtisadi sistemə keçidi normal həyata keçirmək üçün Azərbaycan daimi 

olaraq beynəlxalq inteqrasiyaya qoşulmalı və öz potensial imkanlarından istifadə 

edərək orada fəal iştirak etməlidir. 

Dünya təcrübəsi göstərir ki, ölkələr arasında iqtisadi əlaqələr daima artır və 

genişlənir. Ölkələrin istər iqtisadi, istərsə də təbii potensialı onların bir-biri ilə 

əlaqə qurmasını vacibləşdirir. Buna görə də, hər bir ölkə üçün onun xarici iqtisadi 

əlaqələri, eləcə də, xarici ticarət əlaqələri nəinki önəmlidir, hətta ölkənin 

müqəddəratını da müəyyənləşdirir. 

Ümumiyyətcə, siyasəti iqtisadiyyatsız düşünülməsi mümkün deyil. İqtisadi 

əlaqələr ölkələrin siyasi əlaqələrində də ən mühüm şərtdir. Belə ki, hər bir ölkənin 

siyasi müttəfiqi müəyyənləşdirilərkən iqtisadi maraqlar da nəzərə alınmalı və hər 

bir tərəfin maraqları ödənilməlidir.  

Belə olan halda, siyasi münasibətlər də formalaşır və iqtisadi əlaqələri 

qarşılıqlı olaraq yaxşı vəziyyətdə olan ölkələr bir – birinin siyasi maraqlarını da hər 

zaman nəzərdə saxlayır. 

Ölkələrin xarici iqtisadi əlaqələri təbii bir prosesdir. Bu prosesin də bir neçə 

obyektiv əsasları var. Bu əsasları aşağıdakı kimi sıralamaq lazımdır: 

Ümumdünya əmək bölgüsü 

Təsərrüfat həyatının beynəlilləşməsi 
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Özünün iqtisadi maraq və mənafe dairəsindən çıxış edən hər bir dövlət həmişə 

başqa dövlətində iqtisadi əlaqələr yaratmağa ehtiyac hiss edir. Ancaq bir reallıq da 

var ki, ideoloji, siyasi, dini və iqtisadi fərqlər dünya dövlətlərinin inteqrasiyasının 

qarşısını almaq iqtidarında deyil. Çünki inteqrasiya prosesinin əsasında dünyanın 

bütün iqtisadi, elmi-texniki potensialını, intelektual fikrini texnoloji sıçrayış üçün 

səfərbər etmək, insan ağlının yüksək nəticələrindən bəşəriyyət naminə istifadə 

etmək məcburiyyəti dayanır. 

Xarici iqtisadi əlaqələrin inkişafı ayrı-ayrı ölkələrin milli iqtisadiyyatının 

beynəlxalq təsərrüfat miqyasında inteqrasiyasının sürətləndirilməsinin əsas şərtidir. 

Ölkələr iqtisadi inteqrasiya axınlarına qoşularaq bu yolla öz istehsal güclərini, 

istehsalın səmərəliliyini və bütün bunların nəticəsində isə əhalinin ümumi rifah 

səviyyəsini artırmağa çalışırlar. Beynəlxalq əmək bölgüsünün üstünlüklərindən 

maksimum istifadə edilmədən, xarici iqtisadi əlaqələrin bütün formaları intensiv 

şəkildə genişləndirilmədən ölkə iqtisadiyyatının inkişafında əsaslı dönüş aparmaq 

mümkün deyildir. Dünya ölkələrindən heç biri öz inkişafını xarici ölkələrdən təcrid 

olunmuş şəkildə təmin edə bilmədiyinə görə öz aralarında beynəlxalq və regional 

səviyyədə iqtisadi əlaqələr yaratmağa çalışırlar. 

Ölkələr arasında iqtisadi əlaqələrin əsas mahiyyətlərindən biri beynəlxalq 

iqtisadi inteqrasiyadır. Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya dövlətlərin siyasi və 

təsərrüfat sistemlərinin iqtisadi cəhətdən birləşməsi olub, milli təsərrüfatlar 

arasında BƏB-in müxtəlif səviyyələrdə həyat keçrilməsidir.  

Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya əmtəə və xidmətlərin sərbəst hərəkəti, kapital 

və iş qüvvəsinin beynəlxalq hərəkəti, birgə iqtisadi, valyuta-maliyyə, elmi-texniki, 

sosial, xarici və hərbi siyasətin razılığı ilə həyata keçirilməsinə əsaslanır. Dünya 

dövlətləri iqtisadi inteqrasiya yolu ilə öz istehsal güclərini, istehsalın səmərəliyini 

və bütün bunların nəticəsində isə əhalinin rifahını yüksəltməyə səy göstərirlər. 

Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiyanın ən mükəmməl forması ümumi bazardır. 

Ümumi bazar inteqrasiyanın mühüm mərhələsidir. 
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Gömrük birliyinin təbii nəticəsi olaraq birliyə daxil olan ölkələr arasında 

istehsal amillərinin (iş qüvvəsi, kapital, sahibkarlıq) sərbəst hərəkəti təmin 

olunduqda bu ölkələr arasında “ümumi bazar” yaradılmış olur. 

II Dünya müharibəsindən sonra yaranmış beynəlxalq inhisarlardan biri 

Avropa İqtisadi Birliyi və ya “Ümumi bazar”dır. “Ümumi bazar”ın yaradılması ilə 

ölkələr arasında qarşılıqlı ticarət, iş qüvvəsinin hərəkəti və kapitalın yerləşdirilməsi 

sahəsində mövcud olan maneələr aradan qaldırılır. 

İqtisadi inteqrasiya prosesi ilk növbədə təsərrüfat subyektlərinə (firmalara, 

idarələrə, təşkilatlara, müəssisələrə və s. təsərrüfat subyektlərinə) imkan verir ki, 

bütün region miqyasında iqtisadi resurslardan (maliyyə, maddi, əmək) yeni 

texnologiya və texnikadan istifadə etməklə iqtisadi inteqrasiyaya daxil olan 

dövlətlərin bazarlarının tələbatını ödəmək üçün məhsul istehsalını həyata 

keçirsinlər. 

İkincisi isə, region miqyasında ölkələrin iqtisadi inkişaf səviyyələrinin bir-

birinə yaxınlaşması, yaranmış sosial problemlərin birgə həlli, əhalinin 

məşğuliyyəti, sosial təminatı və səhiyyənin gələcək inkişafı təmin edilsin. 

Xarici iqtisadi əlaqələrin inkişafı ayrı-ayrı ölkələrin milli iqtisadiyyatının 

beynəlxalq təsərrüfat miqyasında inteqrasiyasının sürətləndirilməsinin əsas şərtidir. 

Ölkələr iqtisadi inteqrasiya axınlarına qoşularaq bu yolla öz istehsal güclərini, 

istehsalın səmərəliliyini və bütün bunların nəti-cəsində isə əhalinin ümumi rifah 

səviyyəsini artırmağa ça-lışırlar. Beynəlxalq əmək bölgüsünün üstünlüklərindən 

maksimum istifadə edilmədən, xarici iqtisadi əlaqələrin bütün formaları intensiv 

şəkildə genişləndirilmədən ölkə iqtisadiyyatının inkişafında əsaslı dönüş aparmaq 

mümkün deyildir. Dünya ölkələrindən heç biri öz inkişafını xarici ölkələrdən təcrid 

olunmuş şəkildə təmin edə bilmədiyinə gö-rə öz aralarında beynəlxalq və regional 

səviyyədə iqtisadi əlaqələr yaratmağa çalışırlar. 

Azərbaycan Respublikası 1991-ci ildə dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən 

sonra iqtisadi sahədə öz suveren hüquqlarını gerçəkləşdirməyə və müstəqil siyasət 

aparmağa başlamışdır. Bu siyasətin başlıca istiqamətlərini müxtəlif mülkiyyət 
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formaları əsasında yaradılan iqtisadi sistem, bazar iqtisadiyyatına keçid və dünya 

iqtisadiyyatına inteqrasiya təşkil etmişdir.  

Dövlət müstəqilliyinin bərpasından sonra ötən qısa tarixi dövr ərzində 

Azərbaycan Respublikasının iqtisadi siyasəti və gərgin fəaliyyəti nəticəsində, ağır 

ilkin şərtlərə baxmayaraq, ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişafı və dünya təsərrüfat 

sisteminə inteqrasiyası sahəsində çox böyük nailiyyətlər əldə olunmuşdur. Ən 

böyük nailiyyət isə ondan ibarətdir ki, bu dövrdə ölkəmizdə aparılan müstəqil 

dövlət quruculuğu prosesində iqtisadi islahatların və inkişafın mahiyyət etibarı ilə 

yeni bir modeli - Azərbaycan modeli yaranmışdır.  

Azərbaycan Respublikası dövlət müstəqilliyini qazandıqdan sonra onun xarici 

iqtisadi siyasətinin mühüm istiqamətlərindən birini beynəlxalq maliyyə-kredit və 

iqtisadi qurumlarla əlaqələr təşkil etmişdir. Ötən dövr ərzində bu sahədə kifayət 

qədər iş görülmüşdür. Azərbaycan, demək olar ki, bütün nüfuzlu beynəlxalq 

qurumlara, o cümlədən 1992-ci ildə Beynəlxalq Valyuta Fonduna, Dünya Bankına, 

Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankına, İslam İnkişaf Bankına, 1999-cu ildə 

Asiya İnkişaf Bankına üzv qəbul olunmuşdur. 

Sahibkarlığı inkişaf etdirmək, əlverişli biznes və investisiya mühiti 

yaratmaqla daxili və xarici investisiyaları cəlb etmək, qeyri-neft sektorunun 

inkişafına nail olmaq bu mərhələdə həyata keçirilən iqtisadi siyasətin səciyyəvi 

xüsusiyyətlərindən biri olmuşdur. Həyata keçirilmiş məqsədyönlü tədbirlər 

nəticəsində Azərbaycanda sahibkarlar təbəqəsi formalaşmış, özəl sektorun ölkənin 

sosial-iqtisadi inkişafında rolu daha da artmışdır. 

İqtisadiyyatda mülkiyyətin çoxnövlülüyü təmin olunması istiqamətində 

həyata keçirilən tədbirlər davamlı iqtisadi inkişafa öz müsbət nəticəsini vermişdir. 

Belə ki, özəlləşdirməyə başlayan zaman özəl sektorun ÜDM-də payı faktiki olaraq 

10%-dən az olmasına baxmayaraq hazırda onun xüsusi çəkisi 85%-ə çatmışdır.  

Beləliklə, neft strategiyasının həyata keçirilməsi nəticəsində müstəqilliyin ilk 

illərində baş vermiş tənəzzülün qarşısı uğurla alındı və 1995-ci ildən Azərbaycanda 

keçid dövrünün yeni mərhələsi - bərpa və dinamik inkişaf dövrü başlandı. 1995-

2003-cü illər ərzində ÜDM 90,1%, dövlət büdcəsinin gəlirləri 3 dəfə, ölkənin 
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valyuta ehtiyatları 85 dəfə, sənaye məhsulunun həcmi 25,2%, kənd təsərrüfatı 

istehsalının həcmi 53,9%, xarici ticarət dövriyyəsi 4 dəfə, iqtisadiyyatda məşğul 

olanların orta aylıq real əmək haqqı 5,6 dəfə artdı, inflyasiya səviyyəsi 2-3%-ə 

qədər endirildi, bütün maliyyə mənbələri hesabına iqtisadiyyata yönəlmiş 

investisiyaların ümumi həcmi 20 milyard ABŞ dollarını keçdi.  

Azərbaycan Respublikasının yeni çalarlarla zənginləşdirilmiş sosial-iqtisadi 

siyasətin strateji məqsədləri sərbəst bazar münasibətlərinə və özünüinkişaf 

qabiliyyətinə malik olan sosialyönümlü, diversifikasiya olunmuş milli 

iqtisadiyyatın formalaşdırılması və dünya təsərrüfat sisteminə inteqrasiyasının 

təmin olunmasıdır.  

Davamlı və dinamik inkişaf məntiqinə əsaslanan bu siyasətin həyata 

keçirilməsi nəticəsində qazanılmış uğurlar daha da möhkəmləndirilmiş, bu dövrdə 

makroiqtisadi sabitlik qorunub saxlanılmış, iqtisadiyyatın diversifikasiyası, qeyri-

neft sahələrinin, regionların inkişafı sürətlənmiş, strateji valyuta ehtiyatlarının 

səmərəli istifadəsi təmin olunmuş, milli valyutanın sabitliyi, bank sisteminin 

etibarlılığı artırılmış, konservativ xarici borclanma strategiyası həyata keçirilmiş, 

sahibkarlığa dövlət dəstəyi gücləndirilmiş, əhalinin sosial rifahı davamlı olaraq 

yaxşılaşmışdır.  

İqtisadiyyatın diversifikasiyası ilə bağlı nəzərdə tutulmuş tədbirlərin sistemli 

və ardıcıl reallaşdırılması üçün dövlət başçısının müvafiq fərman və sərəncamları 

ilə “Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi 

inkişafı Dövlət Proqramı”, “2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında 

yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf Dövlət Proqramı”, “2008-2015-ci 

illərdə Azərbaycan Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı 

təminatına dair Dövlət Proqramı” və bir sıra sahəvi inkişaf proqramları təsdiq 

edilmiş və uğurla icra olunur. 

Ölkənin regionlarında mövcud olan iqtisadi potensialdan tam və səmərəli 

istifadə olunmasını, sosial-iqtisadi vəziyyətin yaxşılaşdırılmasını və iqtisadiyyatın 

tarazlı inkişafını təmin etmək məqsədilə uğurla icra olunan dövlət proqramları ölkə 

başçısının regionların inkişafına göstərdiyi diqqətin bariz nümunəsi olmaqla, 



 
16 

 

 

regionların kompleks inkişafına, o cümlədən infrastruktur sahələrinin bərpası və 

genişləndirilməsinə, yeni istehsal və emal müəssisələrinin, sosial-mədəni 

obyektlərin yaradılmasına, yeni iş yerlərinin açılmasına, əhalinin həyat 

səviyyəsinin daha da yüksəldilməsinə səbəb olmuşdur. 

 

1.2. Azərbaycanın inkişafında xarici ticarət əlaqələrinin əhəmiyyəti 

 

Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatına keçid prosesi xüsusi mülkiyyətə 

əsaslanan on minlərlə müəssisə, cəmiyyət, birlik, təşkilatlara vasitəsiz xarici ticarət 

əlaqəsi yaratmağa və valyuta-təsərrüfat əməliyyatları aparmağa imkan verdi. Artıq 

istənilən müəssisə xarici iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olmaq hüququna malikdir. 

Böyük təbii sərvətlərə və iqtisadi ehtiyatlara malik olan Azərbaycanın gələcək 

iqtisadi inkişafı, həlledici dərəcədə onun ümumdünya təsərrüfatı sisteminə fəal və 

səmərəli inteqrasiyası prosesindən asılıdır. Beynəlxalq təcrübə təsdiq edir ki, 

iqtisadiyyatın inkişafı və beynəlmiləlləşdirilməsində xarici investisiya 

qoyuluşunun böyük üstünlükləri vardır. İnvestisiya qoyuluşu respublikanın milli 

iqtisadiyyatı ilə dünya iqtisadiyyatı arasında daha səmərəli inteqrasiyanı təmin 

edir. Ölkənin iqtisadi inkişafında xarici iqtisadi investisiyanın digər rolu, onun 

sahibkarlıq fəaliyyətinə müsbət təsiri ilə bağlidır. Xarici ölkələrin Azərbaycana 

investisiya qoyuluşu milli iqtisadiyyatın formalaşması, işgüzar münasibətlər, 

sahibkarlıq fəaliyyəti formalarına daha geniş meydan verilməsi və maliyyə-kredit 

münasibətlərinin inkişafı üçün əlverişli şərait yaradır. Belə bir şəraitdən səmərəli 

istifadə edərək gənc müstəqil respublika öz təbii-iqtisadi, elmi-texniki potensialını 

beynəlxalq miqyasda tanıtmaq məqsədilə çoxtərəfli iqtisadi inteqrasiya əlaqələrinə 

daxil olur. 

1998-ci ildə minlərlə müəssisə və firma xarici iqtisadi əlaqələrin iştirakçısı 

olmuş, 84 ölkə ilə xarici iqtisadi əlaqə qurmuşdur. 

Göstərilən faktlar son illər xarici iqtisadi fəaliyyət sahəsində baş verən 

struktur və keyfiyyət dəyişikliklərinə əyani sübutdur və eyni zamanda, Azərbaycan 

dövlətinin beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya əlaqələrinə qoşulmasının nümunəsidir. 
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Azərbaycanın xarici iqtisadi münasibətlərinin və əlaqələrinin məzmunu və 

əsas istiqamətiərini ifadə edən bu cəhətlərinin hər biri ölkənin gələcək inkişafında 

fəaliyyət proqramının tərkib hissəsi olmalıdır. Azərbaycanın xarici iqtisadi 

inteqrasiya əlaqələrinin; formalaşmasında daha faydalı və səmərəli iqtisadi 

münasibətlərin yaradılmasına üstünlük verilməlidir. Əgər göstərilən prinsip 

əsasında inteqrasiya prosesi həyata keçirilərsə, respublikamızın inkişafında böyük 

nailiyyətlər əldə etmək mümkündür. 

Xarici ölkələrlə iqtisadi əməkdaşlıq Azərbaycanın milli iqtisadiyyatının 

çoxşahəli inkişafının təmin etmək üçün böyük üstünlüklər verə bilər. Məhz buna 

görə Azərbaycanın milli iqtisadiyyatının formalaşması şəraitində xarici ölkələrlə 

qarşılıqlı iqtisadi əlaqələr və bu əlaqələrin inkişafı böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Azərbaycan bir çox həyati əhəmiyyətə malik siyasi və iqtisadi məsələlər 

baxımından dünyanın yaxın və uzaq, böyük və kiçik dövlətlərinin, beynəlxalq və 

regional təşkilatların diqqətini özünə cəlb edən bir qütbdür. Mühüm strateji 

əhəmiyyətli ərazidə yerləşən ölkəmizdə dünyanın nəhəng dövlətlərinin mənafeyi 

toqquşur, onlar arasında nüfuz dairəsi uğrunda dərin rəqabət mübarizəsi gedir. 

Azərbaycan Respublikası öz sosial-iqtisadi inkişafında xarici ölicələrlə 

əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsinə can atır və beynəlxalq əmək bölgüsünün 

dərinləşməsindən irəli gələn üstünlüklərdən maksimum dəyərlənməyə çalışır. 

Siyasi istiqlaliyyət əldə edilməsi, inzibati-amirlik sistemindən bazar iqtisadiyyatı 

sisteminə keçilməsi, uzun müddət mövcud olmuş köhnə xarici iqtisadi əlaqələr 

sişteminə yenidən baxılması və bərabər hüquqlu, qarşılıqlı faydalı münasibətlərin 

yaradılması üçün mühüm zəmin təşkil edir. SSRİ-nin süqutu böyük bir ərazidə 

geopoletik vəziyyəti kökündən dəyişdirərək, Azərbaycanın beynəlxalq əlaqələrinin 

səmərəliliyinin artırılması və intensivləşdirilməsi, beynəlxalq əmək bölgüsünün 

üstünlüklərindən respublikanın mənafeyinə uyğun olaraq istifadə edilməsi üçün 

geniş perspektivlər açdı. 

Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi siyasəti dedikdə, beynəlxalq 

iqtisadi əlaqələrdə qarşıya qoyduğu məqsədlərin həyata keçirilməsinə yönəldilmiş 

fəaliyyəti nəzərdə tutulur. Xarici iqtisadi siyasət iqtisadi anlayış olub ümumi 
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iqtisadi siyasətin tərkib hissəsidir və ölkənin sosial-iqtisadi proqramı ilə bilavasitə 

əlaqədardır. Azərbaycan hökumətinin xarici iqtisadi fəaliyyət sahəsində qəbul 

etdiyi qərarlar iqtisadiyyatın bütün istiqamətlərinə təsirini göstərir. Azad bazar 

münasibətlərinə keçid şəraitində dövlətin daxili və xarici iqtisadi siyasətini bir-

birindən təcrid etmək mümkün deyildir.  

Müstəqil Azərbaycan Respublikasında müxtəlif mülkiyyət formalarının 

inkişafı, iqtisadiyyatın yüksək maddi-texniki bazaya malik olması, əmək bölgüsü 

və koope-ra-si-yasının geniş vüsət alması və s. milli iqtisadiyatımızın bey-nəlxalq 

əməkdaşlıqda mövqeyinin daha da artmasına ob-yektiv zərurət yaradır. 

Azərbaycan Respublikası müstəqillik əldə etdikdən sonra xarici iqtisadi 

siyasətini artıq özü müəyyən etməyə başlamışdır. Ölkəmizin Asiya və Avropanın 

kəsişməsində çox əlverişli coğrafi mövqedə yerləşməsi bu siyasətin uğurla həyata 

keçirilməsinə müsbət təsirini göstərmişdir. 

Son illərdə xarici ticarətin inkişafında yüksək göstəricilərə nail olunmuşdur. 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsindən verilən məlumata görə, 

2011-ci ilin yanvar-dekabr ayları ərzində Azərbaycan Respublikasının xarici ticarət 

dövriyyəsinin həcmi 36 326,9 milyon ABŞ dolları, o cümlədən idxalın həcmi 

5708,6 milyon ABŞ dolları, ixracın həcmi isə 6058,3 milyon ABŞ dolları təşkil 

etmişdir.  

 

1.3. Azərbaycanın xarici ticarət əlaqələrinin mövcud vəziyyəti 

 

Azərbaycan  Respublikası  müstəqillik əldə etdikdən sonra xarici iqtisadi 

siyasətini artıq özü müəyyən etməyə başlamışdır. Ölkəmizin Asiya və Avropanın 

kəsişməsində çox əlverişli coğrafi mövqedə yerləşməsi bu siyasətin uğurla həyata 

keçirilməsinə müsbət təsirini göstərmişdir. 

Müstəqil Azərbaycan Respublikasında müxtəlif mülkiyyət formalarının 

inkişafı, iqtisadiyyatın yüksək maddi-texniki bazaya malik olması, əmək bölgüsü 

və kooperasiyasının geniş vüsət alması və s. milli iqtisadiyatımızın beynəlxalq 

əməkdaşlıqda mövqeyinin daha da artmasına obyektiv zərurət yaradır. 
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Beləliklə, Azərbaycanın neft sənayesinin yaxın onilliklərdə inkişafı 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Neft Strategiyası çərçivəsində imzalanmış 

müqavilələrlə təmin edilmişdir. Neft sektorunun bütün əhəmiyyətinə baxmayaraq, 

ümumi daxili məhsulun formalaşmasında onun payı hələlik 18-19 %-dir. Bundan 

əlavə, Azərbaycanda xarici investisiya bank sektoruna da yatırılmışdır. Belə ki, 

respublika ərazisində xarici kapitalın iştirakı ilə 23 bank fəaliyyət göstərməkdədir. 

Xarici kapital 7 bankın nizamnamə kapitalının 50%-dən 100%-ə qədərini, 14 

bankın nizamnamə kapitalının isə 50%-dən az olan hissəsini təşkil edir. Xarici 

bankların yerli filiallarının sayı isə 2-yə bərabərdir. Bundan əlavə “Nabukko” 

layihəsinin gündəmdə olması ölkə ərazisinə xarici investorların marağını daha da 

artırır. 

Qloballaşma prosesinin sürətləndiyi və rəqabət şərtlərinin daha da çətinləşdiyi 

müasir dövrdə yalnız iqtisadi cəhətdən güclü ölkələr qloballaşmanın faydalarından 

yararlanırkən, iqtisadiyyatı zəif olan ölkələr bu prosesdə ciddi itkilərlə 

üzləşməkdədir. Bu amil hər bir ölkənin iqtisadi cəhətdən güclənmək istəyini 

şərtləndirən əsas amillərdən biridir. Azərbaycan Respublikasında son illərdə tətbiq 

edilən iqtisadi siyasət və həyata keçirilən iqtisadi islahatlar nəticəsində ölkə 

davamlı və yüksək iqtisadi artım tempinə nail olmuş və iqtisadi cəhətdən daha da 

güclənmişdir. Bu iqtisadi artım əhalinin sosial-iqtisadi vəziyyətinin daha da 

yaxşılaşdırılmasına, real pul gəlirlərinin artmasına, ölkədə irimiqyaslı infrastruktur 

layihələrinin həyata keçirilməsinə öz töhfəsini vermişdir. 2011-ci ildə də ölkə 

iqtisadiyyatının qlobal dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya olması sahəsində ciddi 

nailiyyətlər əldə edilmiş, iqtisadiyyatın bütün sahələrində, o cümlədən, 

sahibkarlığın inkişafı, biznes mühitinin yaxşılaşdırılması, rəqabət qabiliyyətinin 

artırılması, xarici ticarətin inkişafı sahəsində əhəmiyyətli işlər görülmüş və 

Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzvolma prosesi ilə bağlı işlər davam 

etdirilmişdir. 2011-ci ildə ölkədə istehsal olunan məhsulların ixrac imkanlarının 

artırılması xüsusi diqqət mərkəzində olmuşdur. Bu çərçivədə, neft ölkəsi olan 

Azərbaycanda davamlı iqtisadi inkişafın təmin olunması baxımından mühüm olan 

qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsi və istehsal olunan malların xarici 
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bazarlara çıxarılmasının asanlaşdırması istiqamətində işlər davam etdirilmiş və 

mövcud ixrac potensialının daha səmərəli reallaşdırılmasına və potensialın 

artırılmasına xüsusi əhəmiyyət verilmişdir.  

2011-ci il ərzində ikitərəfli ticarət əlaqələrinin tənzimlənməsi və inkişaf 

etdirilməsi istiqamətində bir sıra işlər görülmüşdür. Bu sahədə, Azərbaycan 

Respublikasının xarici ölkələr ilə iqtisadiyyat və ticarət sahəsində müqavilə-hüquq 

bazasının genişləndirilməsi və təkmilləşdirilməsi məqsədilə yeni sazişlərin 

razılaşdırılması istiqamətində görülən işlər xüsusi yer tutmuşdur.  

İl ərzində Azərbaycan Respublikasının Argentina, Bosniya-Herseqovina, 

Tunis, Suriya, İndoneziya və Rusiya Federasiyasının bir sıra subyektləri ilə ticarət-

iqtisadi əməkdaşlıq haqqında sazişlərinin razılaşdırılması istiqamətində müvafiq 

işlər görülmüş, həmçinin Almaniya-Azərbaycan xarici ticarət palatasının 

yaradılmasına dair müqavilə layihəsinə baxılmış və aidiyyəti üzrə rəy və təkliflər 

bildirilmişdir. 

Bu istiqamətdə həmçinin, MDB çərçivəsində müzakirə edilən “Sərbəst ticarət 

zonası haqqında” müqavilə layihəsi üzrə müvafiq işlər görülmüşdür. Belə ki, 

müqavilə layihəsinə dair Azərbaycan tərəfinin mövqeyinin müəyyənləşdirilməsi ilə 

bağlı müvafiq  işlər görülmüş, həmçinin, müqavilə layihəsi üzrə İşçi Qrupunun 

keçirilmiş iclaslarında iştirak təmin edilmişdir. 

Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan Respublikası arasında bağlanılması nəzərdə 

tutulan Assosiasiya Sazişi ilə bağlı yaradılmış ticarət və ticarətlə əlaqəli məsələlərə 

dair IV İşçi Qrupu çərçivəsində müvafiq tədbirlər həyata keçirilmişdir. Assosiasiya 

Sazişi ilə bağlı üçüncü plenar iclas 2011-ci ilin 25-26 yanvar tarixlərində Bakıda, 

növbəti plenar iclaslar isə 18 mart və 6 oktyabr 2011-ci il tarixlərində müvafiq 

olaraq Brüssel və Bakı şəhərlərində keçirilmişdir. Üçüncü plenar iclasda IV İşçi 

Qrupu çərçivəsində Avropa İttifaqının təqdim etdiyi ticarət və ticarətlə əlaqəli 

məsələlərə dair müzakirə başlıqları (Assosiasiya Sazişinin müvafiq fəsilləri) 

müzakirə edilmiş və iclasdan sonra müzakirə başlıqları ilə bağlı aidiyyəti dövlət 

orqanlarının yeni rəy və təklifləri ümumiləşdirilərək Avropa İttifaqına təqdim 

olunmuşdur. 2011-ci il ərzində xarici ticarət fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsinin 
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təkmilləşdirilməsi istiqamətində müvafiq tədbirlər həyata keçirilmişdir. Bu 

istiqamətdə ilk növbədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 8 fevral 

2011-ci il tarixli 40s nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2011-2013-cü illər üçün 

qeyri-neft məhsullarının ixracının stimullaşdırılmasına dair Tədbirlər Planı”na 

uyğun olaraq işlər görülmüşdür. Tədbirlər Planına uyğun olaraq “Xarici ticarətin 

dövlət tənzimlənməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanun layihəsi 

hazırlanaraq razılaşdırılmaq üçün aidiyyəti üzrə təqdim edilmişdir. Eyni zamanda 

sərəncamın icrasının əlaqələndirilməsi həyata keçirilmiş, Tədbirlər Planının icra 

vəziyyəti ümumiləşdirilmişdir. 

2011-ci ildə həmçinin Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sədrliyi ilə 

Nazirlər Kabinetinin 12 iyul 2011-ci il tarixində keçirilmiş iclasında verilmiş 

tapşırıqların icrası barədə iqtisadi inkişaf nazirinin 20 iyul 2011-ci il tarixli F-83 

nömrəli əmrin icrası ilə bağlı “Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan 

Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Qanun layihəsi 

hazırlanaraq aidiyyəti üzrə təqdim edilmişdir. 

2011-ci ildə həmçinin digər dövlət orqanları tərəfindən hazırlanmış və xarici 

ticarət fəaliyyətinə aid olan normativ-hüquqi aktların layihələrinə baxılmış və rəy 

bildirilmişdir. Bu istiqamətdə yeni Gömrük Məcəlləsinin qəbul edilməsi ilə 

əlaqədar “Azərbaycan Respublikası Gömrük Məcəlləsinin təsdiq edilməsi 

haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 15 sentyabr tarixli, 499 nömrəli Fərmanının 

icrası ilə əlaqədar hazırlanmış normativ-hüquqi aktların layihələrinə baxılmış və 

aidiyyəti üzrə rəy və təkliflər təqdim edilmişdir. 

2011-ci ildə qeyri-neft sektorunun ixrac potensialından daha da səmərəli 

istifadəsi və bütövlükdə xarici bazarlara çıxış imkanlarının genişləndirilməsi 

məqsədilə Azərbaycan mənşəli malların güzəştli şərtlərlə ixrac imkanlarının 

artırılması istiqamətində işlər davam etdirilmişdir.  

Bu çərçivədə bir sıra inkişaf etmiş ölkələr tərəfindən tətbiq edilən 

Ümumiləşdirilmiş Preferensiyalar Sistemi (GSP) proqramlarından Azərbaycan 

ixracatçılarının istifadə səviyyəsinin artırılması istiqamətində işlər görülmüşdür. 



 
22 

 

 

Qeyd olunan proqramlar çərçivəsində Azərbaycan məhsullarının dünya 

bazarlarının böyük bir hissəsinə, o cümlədən ABŞ, Avropa Birliyi ölkələri, İsveçrə, 

Kanada, Türkiyə, Yaponiya və Norveçə rüsumsuz və ya aşağı dərəcəli rüsumlarla 

ixrac edilməsi imkanları ilə əlaqədar sahibkarların məlumatlandırılmasına xüsusi 

əhəmiyyət verilmişdir. 

Belə ki, cari ilin 21 may tarixində Yevlax şəhərində “Aran İqtisadi rayonunun 

sosial-iqtisadi inkişafı: İstehsalın modernləşdirilməsi ilə rəqabətqabiliyyətli məhsul 

istehsalının artırılması” mövzusunda, 27 may tarixində Gəncə şəhərində 

“Azərbaycan regionlarının davamlı sosial-iqtisadi inkişafı: Nailiyyətlər və 

perspektivlər” mövzusunda, 4 iyun tarixində Quba şəhərində “Regionlarda ixrac 

yönümlü məhsul istehsalı: Mövcud potensial və perspektivlər”, 1 noyabr və 4 

noyabr tarixlərində Gəncə və Bakı şəhərlərində “Qeyri-neft ixracının artırılmasında 

ekoloji təmiz kənd təsərrüfatının rolu (Türkiyə-Azərbaycan təcrübə mübadiləsi)” 

mövzusunda keçirilmiş konfransda, 13 avqust tarixində Bakı Biznes Mərkəzində 

və 16 dekabr tarixində Abşeron rayonunda müvafiq olaraq ixracatçı şirkətlərin 

menecerləri və yerli sahibkarlarla “Yeni və mövcud ixrac bazarları və onlara çıxış 

imkanı” mövzusunda keçirilmiş görüşlərdə iştirak edilmişdir. Keçirilən tədbirlərdə 

şöbənin rəhbərliyi və əməkdaşları tərəfindən GSP proqramları ilə bağlı 

sahibkarlara ətraflı məlumatlar verilmiş, konkret məhsul növləri və bazarlar üzrə 

Azərbaycan mənşəli məhsullara verilən güzəştlər haqqında sahibkarların sualları 

cavablandırılmış, ixracatılara Avropa İttifaqı bazarları haqqında ətraflı məlumatlar 

əldə edə biləcəyi və İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin internet səhifəsindən də keçid 

verilən “Export Helpdesk” adlı internet səhifəsi və istifadə qaydaları izah 

edilmişdir. 

Azərbaycan istehsalçıları tərəfindən təqdim olunan rəqabətqabiliyyətli 

məhsulların siyahısına yenidən baxılmış və məlumatlar yenilənərək saytda 

yerləşdirmək məqsədilə MDB-nin İcraiyyə Komitəsinə təqdim olunmuşdur. 

Sözügedən siyahı İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin saytında da yerləşdirilmişdir. 

 

Cədvəl 1.1 
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2011-ci ildə xarici ticarət dövriyyəsinin göstəriciləri  

(milyon ABŞ dollar) 

                    

Bundan əlavə, qeyri-neft sektoru üzrə xarici ticarətin dinamikası, ixracın 

tərkibi və coğrafi strukturu, əsas idxal mallarının strukturu təhlil edilmiş, qeyri-neft 

sektoru üzrə idxal və ixrac dövriyyəsinə, həmçinin bir sıra ölkə və ölkə qrupları ilə 

ticarət əlaqələrinə dair arayışlar hazırlanmışdır. 

Dünya bazarlarında və bir sıra ölkələrdə əsas məhsulların qiymətlərinin 

dəyişmə dinamikası təhlil edilmiş və arayışlar hazırlanmışdır. Bundan əlavə, MDB 

ölkələrinin paytaxt şəhərlərində əsas ərzaq məhsullarının qiymətlərinin dəyişmə 

dinamikası haqqında müqayisəli təhlillər aparılmışdır. 

İxrac-idxal əməliyyatlarının 67,8 faizi Avropa, 22,6 faizi Asiya, 8.7 faizi 

Amerika, 0.8 faizi Afrika qitəsi ölkələri ilə aparılmışdır. Okeaniya ölkələri ilə isə 

bu göstərici 0.1 faizlə ifadə olunur ki, bu da özünü idxal prosesində göstərir.  

Cədvəl 1.2 
2011-ci ildə xarici ticarət əlaqələrinin coğrafi quruluşu  (milyon ABŞ dollar) 

Qitələr 

Xarici ticarət 

dövriyyəsi 
İdxal İxrac 

həcmi xüsusi çəkisi, % həcmi xüsusi çəkisi, % həcmi xüsusi çəkisi, % 

Cəmi 36 326.9 100.0 9 756.0 100.0 26 570.9 100.0

Avropa qitəsi 24 644.9 67.8 5 645.1 57.9 18 999.8 71.5

Asiya qitəsi 8 201.3 22.6 3 182.2 32.6 5 019.1 18.9

Amerika qitəsi 3 180.2 8.7 891.6 9.1 2 288.6 8.6

Afrika qitəsi 277.6 0.8 14.4 0.2 263.2 1

Okeaniya 22.9 0.1 22.7 0.2 0.2 0
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Fəsil 2. Azərbaycanın xarici ticarət əklaqələrin təhlili və ixrac siyasətinin 

vəziyyəti 

 

2.1. Azərbaycanın xarici iqtisadi əlaqələrinin regional xüsusiyyətinin 

təhlili 

 

Azərbaycanın xarici iqtisadi əlaqələrinin regional xüsusiyyətinin təhlilində 

Azərbaycanın Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiyası mühüm yerlərdən birini tutur. 

Ümumilikdə, Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya təsərrüfat mexanizmlərinin 

yaxınlaşmasına, qarşılıqlı uyğunlaşmasına və artımına gətirən, dövlətlərarası 

sazişlər formasını qəbul edən və razılaşdırılmış şəkildə dövlətlərarası orqanlar 

tərəfindən tənzimlənən obyektiv iqtisadi qarşılıqlı təsir prosesidir. 

İnteqrasiya prosesləri iqtisadi regionalizmin inkişafına gətirib çıxarır ki, 

bunun da nəticəsində ayrı-ayrı ölkələr qrupu öz aralarında ticarət üçün, bir sıra 

hallarda isə istehsal amillərinin regionlararası hərəkəti üçün daha əlverişli şərait 

yaradırlar. 

İqtisadi inteqrasiyanın əsasında müstəqil fəaliyyət göstərən subyektlərin 

iqtisadi maraqları və beynəlxalq əmək bölgüsü durur. 

İqtisadi inteqrasiyaya nə öz-özünə baş verən bazar prosesi, nə də 

məqsədyönlü tənzimlənən proses kimi baxmaq olmaz. Bu, dialektik vəhdət 

olmaqla eyni bir prosesin hər iki tərəfini – həm obyektiv, həm də subyektiv 

tərəflərini əks etdirir. 

İnteqrasiya prosesləri iqtisadi regionalizmin inkişafına gətirib çıxarır ki, 

bunun da nəticəsində ayrı-ayrı ölkələr qrupu öz aralarında ticarət üçün, bir sıra 

hallarda isə istehsal amillərinin regionlararası hərəkəti üçün daha əlverişli şərait 

yaradırlar. Aydın görünən proteksionist cəhətlərinə baxmayaraq, iqtisadi 

regionalizm beynəlxalq iqtisadiyyatın inkişafı üçün mənfi amil hesab edilmir. 

Lakin bu zaman nəzərə alınmalıdır ki, inteqrasiya edən ölkələr qrupu qarşılıqlı 

iqtisadi əlaqələrini liberallaşdırarkən üçüncü ölkələrlə qarşılıqlı əlaqələr üçün 
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inteqrasiya proseslərinin başlanmasına qədər mövcud olmuş şərtlərdən daha pis 

şərtlər müəyyən etməməlidirlər. Başqa sözlə, iqtisadi regionalizm bir qrup ölkələr 

arasında əlaqələri sadələşdirərkən bütün digər ölkələrlə əlaqələri 

mürəkkbələşdirməməlidir. Regionalizm üçüncü ölkələrlə ticarət şəraitini 

pisləşdirməyənə qədər o beynəlxalq iqtisadiyyatın inkişafının müsbət amili hesab 

edilir. 

İnteqrasiyanın çıxış nöqtəsi iqtisadi sistemin ilkin subyektlər səviyyəsindəki 

birbaşa beynəlxalq iqtisadi (istehsal, elmi-texniki, texnoloji) əlaqələr hesab edilir. 

Bu əlaqələr eninə və dərininə inkişaf etməklə bazis səviyyəsində milli 

təsərrüfatların mərhələ-mərhələ artımına gətirib çıxarırlar. Bunun ardınca qaçılmaz 

olaraq dövlət iqtisadi, hüquqi, fiskal, sosial və digər sistemlərin qarşılıqlı 

uyğunlaçması və idarəetmə strukturlarının yaranması baş verir. 

İnteqrasiya onu digər qarşılıqlı iqtisadi fəaliyyət formalarından fərqləndirən 

bir sıra əhəmiyyətli əlamətlərlə xarakterizə olunur: 

• üzv-ölkələrin iqtisadi siyasətinin razılaşdırılması; 

• milli qanunvericiliklərin, norma və standartların yaxınlaşması; 

• milli istehsal proseslərinin bir-birləri ilə qarşılıqlı qovuşması, region 

çərçivəsində istehsal prosesinin texnologiya vahidliyinin formalaşması; 

• istehsalda, elm və texnikada beynəlxalq ixtisaslaşma və kooperasiyanın geniş 

inkişafı; 

• üzv-ölkələrin iqtisadiyyatlarında baş verən struktur dəyişiklikləri; 

• inteqrasiya prosesinin məqsədyönlü tənzimlənməsi, regional idarəetmə 

orqanlarının inkişafı. 

Qeyd etmək zəruridir ki, inteqrasiya inkişaf etdikcə meydana gələn dinamik 

effektlər sırasında müxtəlif ölkələrin istehsalçıları arasında artan rəqabəti. Bu 

rəqabət qiymətlərin artımının qarşısını alır, əmtəələrin keyfiyyətinin 

yaxşılaşmasına gətirib çıxarır, yeni texnologiyaların yaradılmasını stimullaşdırır və 

s. İnteqrasiya nəticəsində üzv-ölkələr masştab iqtisadiyyatının üstünlüklərindən 

istifadə etməyə başlayırlar ki, bu da istehsalın həcminin artırılmasına, eyni 

zamanda xərclərin aşağı salınmasına imkan verir. 
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Aşağıdakı cədvəldə isə ayrı-ayrılıqda xarici ticarət dövriyyəsində MDB 

dövlətlərinin 2009-cu il ilə 2010-cu ilin müqayisəli təhlilini nəzərdən keçirə 

bilərik.   

                                                                                                    Cədvəl 2.1. 

Azərbaycan Respublikasının xarici ticarət dövriyyəsində MDB dövlətlərinin 

payı (mln ABŞ dolları) 

  

Dövriyyə 

 

İdxal 

 

İxrac 

 

Saldo 

2009 

yanvar-

sentyabr 

2010 

yanvar-

sentyabr 

2009 

yanvar-

sentyabr 

2010 

yanvar-

sentyabr 

2009 

yanvar-

sentyabr 

2010 

yanvar-

sentyabr 

2009 

yanvar-

sentyabr 

2010 

yanvar-

sentyabr 

 

Cəmi: 

 

14370,7 

 

20212,1 

 

4 377,3 

 

4 544,27 

 

9 993,3 

 

15667,89 

 

5 616,0 

 

11123,62 

 

MDB 

 

2 064,04 

 

2 840,01 

 

1 322,45 

 

1 423,04 

 

741,59 

 

1 416,97 

 

-580,86 

 

-6,07 

 

Belarus 

 

98,29 

 

89,44 

 

94,35 

 

85,20 

 

3,94 

 

4,24 

 

-90,41 

 

-80,96 

 

Qazaxıstan 

 

118,23 

 

221,18 

 

27,76 

 

191,74 

 

90,47 

 

29,44 

 

62,71 

 

-162,30 

 

Qırğızıstan 

 

4,87 

 

37,88 

 

0,55 

 

0,73 

 

4,32 

 

37,15 

 

3,77 

 

36,42 

 

Moldova 

 

5,98 

 

2,90 

 

2,26 

 

2,75 

 

3,72 

 

0,15 

 

1,46 

 

-2,60 

 

Özbəkistan 

 

14,72 

 

18,05 

 

9,77 

 

7,10 

 

4,95 

 

10,95 

 

-4,82 

 

3,85 

 

Rusiya 

 

1 351,30 

 

1 303,54 

 

793,20 

 

776,51 

 

558,10 

 

527,03 

 

-235,10 

 

-249,48 

 

Tacikistan 

 

6,82 

 

5,26 

 

0,50 

 

0,32 

 

6,32 

 

4,94 

 

5,82 

 

4,62 

 

Türkmənistan 

 

47,25 

 

204,74 

 

21,32 

 

10,01 

 

25,93 

 

194,73 

 

4,61 

 

184,72 

 

Ukrayna 

 

416,58 

 

957,02 

 

372,74 

 

348,68 

 

43,84 

 

608,34 

 

-328,90 

 

259,66 

MDB çərçivəsində bir sıra mühüm sənədlər tərtib olunmuşdur, o cümlədən: 

• MDB-nin 2020-ci ilə qədər dövr üçün iqtisadi inkişaf strategiyası; 

• MDB-nin 2020-ci ilə qədər dövr üçün iqtisadi inkişaf strategiyasının birinci 

mərhələsinin (2009-2011-ci illər) həyata keçirilməsi üzrə Tədbirlər Planı; 
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• 2003-2010-cu illərdə iqtisadi sahədə MDB üzv dövlətləri arasında 

əməkdaşlığın səmərəliliyinin artırılması və inkişafına yönəlmiş tədbirlərin 

İcra Planı; 

• MDB-yə üzv dövlətlər arasında ticarət-iqtisadi əlaqələri, sosial-iqtisadi 

vəziyyəti əks etdirən, eyni zamanda inkişaf perspektivləri haqqında illik 

məcmuələr; 

• MDB-yə üzv ölkələrdə MDB-nin 20 illiyinə həsr edilmiş tədbirlərin 

keçirilməsi nəzərdə tutulur. 

Hal-hazırda, MDB çərçivəsində azad ticarət zonası haqqında saziş 

layihəsinin razılaşdırılmasına dair danışıqlar aparılmaqdadır. 

Qeyd olunan sənədlərə uyğun olaraq, Azərbaycanda müxtəlif tədbirlər 

həyata keçirilir, zəruri məlumatlar tərtib olunur. 20 noyabr 2009-cu il tarixində 

“Müstəqil Dövlətlər Birliyində malın mənşə ölkəsinin müəyyən edilməsi Qaydaları 

haqqında Saziş” imzalanmışdır. 

Əgər XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan bir neçə yaxın ölkəyə balıq, kürü, 

neft və ipək çıxarırdısa, hazırda Azərbaycan dünyanın çox ölkəsi ilə ticarət edir.  

Azərbaycan xarici ölkələrə neft, neft məhsulları və avadanlıqlar, pambıq lifi, 

tütün, spirtli içkilər (şərab), soyuducu və kondisionerlər, əlvan metallar və kimya 

məhsulları göndərir, əvəzində isə ərzaq məhsulları (yağ, un, şəkər, taxıl, sitrus 

meyvələr), avtomobil və sənaye avadanlıqları, metal və meşə materialları, yüngül 

sənaye malları (parça, paltar, ayaqqabı), mineral gübrə və məişət əşyaları alır. 

Azərbaycan gələcəkdə xammal əvəzinə daha çox hazır sənaye məhsulları 

ixrac etməyi planlaşdırır. 

Həmçinin, Azərbaycan dövlətlərarası - regional proqramlarda iştirak edir. 

Bunlar İNOQEYT və TRASEKA proqramlarıdır. 

 İNOQEYT - Avropa Komissiyası tərəfindən neft və qaz tədarükünün idarə 

edilməsinə yardım göstərən Aİ-nin texniki yardım proqramıdır. Proqramın 

məqsədi regional neft və qaz boru kəmərləri sistemlərinin, infrastrukturunun bərpa 

edilməsi, müasirləşdirilməsi üzrə səylərə dəstək göstərilməsindən ibarətdir.  
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TRASEKA – “Yeni İpək Yolu” adlandırılan Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat 

dəhlizi Mərkəzi Asiya, Qafqaz və Avropa arasında nəqliyyat əlaqələrini inkişaf 

etdirən proqramdır. TRASEKA-nın məqsədi hazırda mövcud olan yollara əlavə 

olaraq Avropadan Qara dəniz və Qafqaz vasitəsi ilə Mərkəzi Asiyaya ən tez və ən 

ucuz ikitərəfli yolun yaradılmasından ibarətdir. 1998-ci ildə TRASEKA üzrə Əsas 

Çoxtərəfli Saziş imzalanmışdır. Azərbaycan bu layihədə Aİ-nin əsas tərəfdaşıdır. 

2000-ci ildən etibarən TRASEKA Hökumətlərarası Komissiyanın Katibliyi Bakıda 

yerləşir. 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin məlumatına əsasən, 

2010-cu ilin 9 ayında Azərbaycan Respublikasının Avropa Birliyi ölkələri ilə 

xarici ticarət dövriyyəsinin həcmi 8 434,9 mln ABŞ dolları, o cümlədən idxalın 

həcmi 1 063,5 mln. ABŞ dolları, ixracın həcmi 7 371,4 mln. ABŞ dolları təşkil 

etmiş, xarici ticarət saldosu isə müsbət 6 307,9 mln. ABŞ dolları olmuşdur. 

2010-cu ilin 9 ayında Avropa Birliyi ölkələrinin Azərbaycan 

Respublikasının xarici ticarət dövriyyəsindəki payı 41,7 %, o cümlədən idxalda 

23,4 %, ixracda isə 47,1 % təşkil etmişdir. 

 

 

Diaqram 1. 

2009-cu ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə, 2010-cu ilin 9 ayında Avropa 

Birliyi ölkələri ilə xarici ticarət dövriyyəsi 52,7 %, o cümlədən ixrac 70,7 % 
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artmış, idxal isə 11,6 % azalmışdır. Bunu aşağıdakı cədvəldə aydın şəkildə görə 

bilərik (Cədvəl 2.2.). 

Cədvəl 2.2. 

Azərbaycanın Avropa Birliyi ilə ticarət əlaqələrinin inkişaf dinamikası, 

(milyon ABŞ dollarla) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

u ölkələri ilə ayrı-ayrılıqda ticarət əlaqələrinin inkişafına gəldikdə isə burada 

İtaliya, Fransa, Böyük Britaniya, Almaniya, Yunanıstan, İspaniya öndədirlər. 

2010-cu ilin 9 ayı ərzində İtaliyanın Azərbaycanın ümumi ixracında payı 67,73%, 

Fransanın payı 21,28%, Almaniyanın payı 0,09 %, İspaniyanın payı 2,42% olub. 

Eyni dövrdə idxalda vəziyyət isə aşağıdakı kimi olub: Böyük Britaniya 20,21%, 

Almaniya – 33,87%, Fransa – 7,50%, İtaliya – 6,93%, Niderland – 3,11%, İsveç – 

2,41%. Digər AB ölkələrinin ayrı-ayrı illərdə həm ixracda, həm də idxalda payları 

1-2%-ə çatsa da, bu cür hallar sabitliyi ilə seçilmir və epizodik xarakter daşıyır. 

(Cədvəl 2.3.). 

 

 
AB ölkələri ilə xarici ticarət dövriyyəsinin dinamikası (milyon ABŞ dolları) 

 2009 yanvar-
sentyabr 

2010 yanvar-
sentyabr 

Əvvəlki ilin 
müvafiq dövrünə 
nisbətən dəyişmə, 
%-lə 

Dövriyyə 5 522,3 8 434,9 52,7 

faizlə xüsusi 
çəkisi 

38,4 41,7  

İdxal 1 202,7 1 063,5 -11,6 

faizlə xüsusi 
çəkisi 

27,5 23,4  

İxrac 4 319,5 7 371,4 70,7 

faizlə xüsusi 
çəkisi 

43,2 47,1  

Saldo 3 116,8 6 307,9  



 
30 

 

 

Cədvəl 2.3. 

Avropa Birliyi üzrə ölkələrin xarici ticarət dövriyyəsi üzrə xüsusi çəkisi 

(min ABŞ doları ilə) 

 
 
Ölkələr 

 
 
 İxrac 

 
Faizlə xüsusi 
çəkisi 

 
 
 İdxal 

 
Faizlə xüsusi 
çəkisi 

 
 
Dövriyyə 

 
Faizlə xüsusi 
çəkisi 

İtaliya 4 992 437,63 67,73  74 097,27 6,93 5 066 534,90
  

60,03 

Fransa 1 568 813,79 21,28 80 221,32 7,50 1 649 035,11 19,54 
Almaniya 6957,96 0,09  362 207,73

  
33,87  369 165,69

  
4,37 

Birləşmiş 
Krallıq 

5 194,32 0,07 216 083,15 20,21 221 277,47 2,62 

İspaniya 1 78 502,62 2,42  13 387,66 1,25  191 890,28 2,27 
Yunanıstan 1 69 389,56 2,30 10 594,15 0,99 179 983,71 2,13 
Rumıniya 92 339,14 1,25  12 775,65 1,20 105 114,79 1,25 
Bolqarıstan 88 939,93 1,21 8 589,47 0,80 97 529,40

  
1,16 

Malta 95 731,31 1,30 255,21 0,02 95 986,52 1,14 
Portuqaliya 86 971,88 1,18 659,00 0,06 87 630,88 1,04 
Niderland 51 225,38 0,70 33 271,87 3,11 84 497,25 1,00 
Avstriya 778,04  0,01 48 795,54 4,56 49 573,58 0,59 
Belçika 1177,80 0,02 34 587,66 3,23 35 765,46 0,42 
Çexiya 
Respublikası 

95,76 0,001  34 322,27 3,21 34 418,03 0,41 

Kipr 23 266,59 0,32 5 277,05 0,49 28 543,64 0,34 
İsveç 70,73 0,001 25 724,19 2,41 25 794,92 0,31 
Polşa 5087,19 0,07 17 903,90 1,67 22 991,09 0,27 
Finlandiya 24,38 0,0003 21 029,91 1,97 21 054,29 0,25 
Litva 1180,92 0,02 12 969,94 1,21 14 150,86 0,17 
Slovakiya 355,00 0,01 12 557,61 1,17 12 932,61 0,15 
Danimarka 6,28 0,0001 8 452,17 0,79 8 458,45 0,10 

Macarıstan 43,12 0,0006  8 382,62 0,78 8 425,74
  

0,10 

Lüksemburq 126,73 0,002  6 737,43 0,63 6 864,16 0,08 

Latviya 2 139,68 0,03 4 489,43 0,42 6 629,11 0,08 

Estoniya 336,42 0,01 6 171,01 0,58 6 507,43
  

0,08 

İrlandiya 26,02 0,0004 5 969,25
  

0,56  5 995,27 0,07 

Sloveniya 4,11  0,0001 3 904,64
  

0,37 3 908,75 0,05 

Cəmi: 7 371 402,29 100,00 1 063 533,33 100,00 8 434 935,62 100,00 
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Ümumilikdə isə, Azərbaycanın AB ilə ticarət əlaqələrinin təxminən 90%-i 

AB-nin liderlərinin (Böyük Britaniya, Almaniya, İtaliya və Fransa) və ya başqa 

sözlə “dördlüyün” payına düşür. 

 

2.2. Azərbaycanın regional iqtisadi inteqrasiya birliklərində iştirakı 

 

Azərbaycanın xarici iqtisadi strategiyasının əsas prioritet istiqamətlərindən 

biri onların müasir dünya təsərrüfat proseslərinə aktiv şəkildə qoşulmaları, qlobal 

geoiqtisadi məkanda baş verən yeni meyllərə adekvat şəkildə reaksiya verməkdən 

ibarətdir. 

Azərbaycanın beynəlxalq inteqrasiya birliklərində iştirakı barədə ümumi 

məlumatı Şəkil 1-də görmək olar. 

Şəkil 1. 

Azərbaycan beynəlxalq inteqrasiya birlikləri sistemində 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bütün ölkələrdə inteqrasiyanın inkişafının nəticəsi kimi inteqrasiya birlikləri 

çərçivəsində beynəlxalq ticarətin artımı çıxış edir. 

90-cı illərin əvvəllərində əsasən siyasi xarakter daşıyan və keçmiş SSRİ 

ölkələri arasında dövlətlərarası münasibətlərin qurulması məqsədini daşıyan 

Müstəqil Dövlətlər Birliyi hazırda daha çox üzv ölkələr arasında iqtisadi 

 

Azərbaycan 
 

Müstəqil  
Dövlətlər  
Birliyi, 
1993 

Qara Dəniz 
İqtisadi 

Əməkdaşlıq 
Təşkilatı, 

1993 

İqtisadi 
Əməkdaşlıq 

Təşkilatı, 
1992 

Avropa Birliyi 
(əməkdaşlıq və 
partnyoqrluq 
səviyyəsində), 

1993 
 

GUAM 
(Gürcüstan, 

Ukrayna, 
Azərbaycan, 

Moldova), 1993 
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inteqrasiyanın konkret çərçivələrinin müəyyənləşdirilməsinə yönəlmişdir. 

Azərbaycan Respublikası bir sıra MDB ölkələri ilə azad ticarət rejimini yaratmış, 

sərbəst sərmayə üçün hüquqi baza tərtib olunmuşdur. 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsindən verilən məlumata 

əsasən, 2010-cu ilin 9 ayı ərzində Azərbaycan Respublikasının MDB dövlətləri ilə 

ümumi ticarət dövriyyəsinin həcmi 2 840,01 mln. ABŞ dolları, o cümlədən idxalın 

həcmi 1423,04 mln. ABŞ dolları, ixracın həcmi 1 416,97 mln. ABŞ dolları təşkil 

etmiş, xarici ticarət saldosu isə mənfi 6,07 mln. ABŞ dolları olmuşdur. 

2010-cu ilin 9 ayı ərzində MDB dövlətlərinin Azərbaycan Respublikasının 

xarici ticarət dövriyyəsindəki payı 14,05 %, o cümlədən idxalda 31,32 %, ixracda 

isə 9,04 % təşkil etmişdir. 

2009-cu ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə, bu dövrdə MDB dövlətləri ilə 

ümumi xarici ticarət dövriyyəsi 37,60 % o cümlədən idxal 7,61 %, ixrac isə 91,07 

% artmışdır. 

 

Diaqram 2 

Azərbaycan Respublikası dövlət müstəqilliyini qazandıqdan sonra onun xarici 

iqtisadi siyasətinin mühüm istiqamətlərindən birini beynəlxalq maliyyə-kredit və 

iqtisadi qurumlarla əlaqələr təşkil etmişdir. Ötən dövr ərzində bu sahədə kifayət 

qədər iş görülmüşdür. Azərbaycan, demək olar ki, bütün nüfuzlu beynəlxalq 

qurumlara, o cümlədən 1992-ci ildə Beynəlxalq Valyuta Fonduna, Dünya Bankına, 
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Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankına, İslam İnkişaf Bankına, 1999-cu ildə 

Asiya İnkişaf Bankına üzv qəbul olunmuşdur. 

1920-ci ildə ADR müstəqilliyini itirdikdən sonra xarici iqtisadi əlaqələr SSRİ-

nin dövlət inhisarı altında cəmləşmişdi. Azərbaycanın xarici iqtisadi əlaqələrinin 

Moskva tərəfindən müəyyən olunduğu bir şəraitdə respublikada bu sahənin idarə 

olunması üçün hər hansı quruma ehtiyac duyulmurdu. Azərbaycanın iqtisadi 

əlaqələri şərti olaraq SSRİ-nin tərkibində baş verirdi. 1991-ci ildə Azərbaycan 

iqtisadiyyatının sahələri üzrə məhsul göndərilməsi (daxili qiymətlərlə) cəmi -12,2 

mln. rub olmuşdursa, ondan xaricə ixracat cəmisi 744 min manat idi. Azərbaycanın 

xarici iqtisadi əlaqələri SSRİ-nin tərkibində mübadilə əlaqələrindən 16,7 dəfə az 

idi. Mövcud bu əlaqə də Moskva inhisarı altında həyata keçirilirdi. 

Texnologiyanın, işçi qüvvəsinin hərəkəti isə daha çox qapalı və birtərəfli xarakter 

daşıyırdı. 

Siyasi istiqlaliyyət əldə edildikdən sonra Azərbaycanın iqtisadi inkişafının 

əsas məsələlərindən biri xarici iqtisadi əlaqələrin düzgün istiqamətdə qurulması 

zərurəti olmuşdur. Azərbaycan hazırda dünyanın 84 ölkəsi ilə qarşılıqlı iqtisadi-

ticarət əlaqələrinə malikdir. Ölkənin iqtisadi potensialı, xammal və mineral 

ehtiyatlarla zənginliyi, təbii şəraiti və əlverişli iqtisadi-coğrafi mövqeyi əməkdaşlıq 

imkanlarını artırır. 

Göstərilən faktlar son illər xarici iqtisadi fəaliyyət sahəsində baş verən 

struktur və keyfiyyət dəyişikliklərinə əyani sübutdur və eyni zamanda, Azərbaycan 

dövlətinin beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya əlaqələrinə qoşulmasının nümunəsidir. 

Xarici ölkələrlə iqtisadi əməkdaşlıq Azərbaycanın milli iqtisadiyyatının 

çoxşahəli inkişafının təmin etmək üçün böyük üstünlüklər verir. Məhz buna görə 

Azərbaycanın milli iqtisadiyyatının formalaşması şəraitində xarici ölkələrlə 

qarşılıqlı iqtisadi əlaqələr və bu əlaqələrin inkişafı böyük əhəmiyyət kəsb edir.  

Xarici ticarətə müdaxilə etmək üçün istifadə edilən ən mühüm vasitələrdən 

biri gömrük tarifləridir. 10 iyun 1997-ci ildə Azərbaycan Respublikasında 

«Gömrük Məcəlləsi» qəbul edildikdən sonra 20 iyun 1995-ci ildə qəbul edilmiş 

«Gömrük tarifi» haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu qüvvəyə 
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minmişdir. Bu qanun, əsasən, daxili bazarın xarici bazarla səmərəli əlaqəsini təmin 

etməklə, xarici ticarətin dövlət tənzimlənməsinin mühüm vasitəsi olan gömrük 

tarifinin formalaşdırılması və tətbiqi, həmçinin Azərbaycan Respublikasının 

gömrük sərhədindən keçən mallardan rüsum tutulması qaydalarını müəyyən 

etmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi münasibətlərinin əsas xüsusiyyəti 

beynəlxalq, regional və yerli xarakterli iqtisadi təşkilatlara daxil olmaq və bununla 

da ictimai həyatın bütün sahələrində bu təşkilatlara inteqrasiya olunmaqdır. 

 Müstəqillik bərpa etdikdən sonra (1991-ci ilin oktyabr ayının 18-ində) 

Azərbaycanın ilk əməkdaşlıq münasibətləri əldə etdiyi beynəlxalq iqtisadi 

təşkilatları aşağıdakılardır:  

• İslam Konfransı Təşkilatı (İKT) – 8 dekabr 1991-ci il;  

• İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı (EKO) – fevral 1992-ci il;  

• Beynəlxalq Valyuta Fondunun və Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf 

Bankı – 1992 - ci il;  

• Qara dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı (QİƏT) – 1993-cü il;  

• Ümumdünya Ticarət Təşkilatı (keçmiş QATT) müşahidəçi statusunda - 

1993-cü il;  

• Müstəqil Dövlətlər Birliyi (MDB) – 1993-cü il;  

• Avropa Şurası – 25 yanvar 2001-ci il.   

Azərbaycan dünyada müsəlman respublikalarından biri kimi qəbul edildiyi 

üçün bir neçə beynəlxalq islam təşkilatlarına da üzv olmuşdur. Bunlardan ən 

nüfuzlusu və daha çox iştirakçı üzv ölkələrin sayına görə bütün islam dünyası 

ölkələrini (28 ölkə) özündə birləşdirən İslam Konfransı Təşkilatıdır (İKT).  

İslam Konfransı Təşkilatı müstəqillik əldə etdikdən sonra Azərbaycanın 

inteqrasiya oldunduğu ilk regional səviyyəli təşkilatdır. İslam Konfransı 

Təşkilatının əsası 1969-cu ildə müsəlman ölkələrinin dövlət və hökumət 

başçılarının iştirakı ilə Rabat şəhərində (Mərakeşin paytaxtı) qoyulmuşdur. 

Təşkilat 1972-ci ildən rəsmi şəkildə təsis edilib, onun nizamnaməsi üzv ölkələr 

tərəfindən qəbul olunubdur. Azərbaycan Respublikası da müstəqillik əldə etdikdən 
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sonra, 1991-ci ilin dekabr ayının 8-dən həmin təşkilatın üzvüdür. Həmin vaxtdan 

bu günə kimi də iştirakçı ölkə kimi İKT-nın bütün samit və konfranslarında fəal 

iştirak edir və qəbul olunan qətnəmələrin tələblərindən irəli gələn məsələləri yerinə 

yetirir. Bundan əlavə Azərbaycan Respublikası İKT-nın iqtisadi və ticarət, sosial 

və mədəni istiqamətli yerli, regional və beynəlxalq səviyyəli komitələrində fəal 

təşkilati fəaliyyət həyata keçirir.  

İslam İnkişaf Bankı və İslam Həmrəylik Fondu ilə Azərbaycan 

Respublikasının millli iqtisadiyyatının üç müxtəlif sahəsinə invesyisiya vəsaitləri 

və kapital qoyuluşları yatırmışlar. Beləki, həmin xarici kapital və investisiya 

vəsaitləri kənd təsərrüfatının inkişafı üçün əsasən meliorasiya və su təsərrüfatı 

sahəsinə yönəldilmişdir.  

Azərbaycanın fəal iştirak etdiyi və onun beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya 

əlaqələrində mühüm yer tutan regional inteqrasiya birliklərindən biri də İqtisadi 

Əməkdaşlıq Təşkilatıdır (İƏT). Azərbaycanın İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı ilə 

münasibətləri 1991-ci ilin fevral ayında, hələ respublika SSRİ-nin tərkibində 

olarkən qurulmuşdur. 

Hazırda İƏT çərçivəsində bir sıra proqramlar həyata keçirilir. Əsas məqsəd 

üzv-ölkələr arasında iqtisadi əlaqələrin möhkəmləndirilməsi və inteqrasiya 

proseslərinə kömək etməkdir. Təşkilat çərçivəsində üzv ölkələr arasında bir sıra 

prioritet sahələr, o cümlədən kənd təsərrüfatı, nəqliyyat, energetika, ticarət və 

investisiya üzrə əməkdaşlıq aparılır. Azərbaycan İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı 

daxilində regional iqtisadiyyatın liberallaşdırılması proseslərində fəal iştirak edir. 

Belə ki, üzv dövlətlər arasında iqtisadi əməkdaşlığın gücləndirilməsi və 

regiondaxili ticarətin artırılması məqsədilə Azərbaycan 10 müxtəlif sazişə, o 

cümlədən "İƏT üzv dövlətləri arasında Ticarət Əməkdaşlığına dair Çərçivə Saziş", 

"İƏT regionunda Tranzit Nəqliyyatı haqqında Saziş"ə qoşulmuşdur. "İƏT 

regionunda investisiyaların təşviqi və qorunması haqqında Saziş" Azərbaycan 

Respublikası tərəfindən imzalanmış, lakin ratifikasiya edilməmişdir. 
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Təşkilat çərçivəsində Bakıda bir sıra mühüm tədbirlər, o cümlədən 5 may 

2006-cı ildə Bakıda İƏT Dövlət və Hökumət Başçılarının 9-cu Sammiti 

keçirilmişdir. 

2008-ci il 14-16 dekabr tarixlərində Tehranda İƏT üzv dövlətlərinin Maliyyə 

və İqtisadiyyat  nazirlərinin 3-cü iclası və 2009-cu ilin 18-19 yanvar tarixlərində 

Tehranda İƏT üzv dövlətlərinin Ticarətin Təşviqi üzrə Təşkilatlarının 1-ci iclası 

keçirilmişdir. 

Azərbaycan Respublikası 1992-ci ildən Beynəlxalq Valyuta Fondunun və 

Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankının üzvüdür. BVF-nun Bakı şəhərində 

nümayəndəliyi fəaliyyət göstərir.  

İkinci Dünya müharibəsindən sonra 1944-cü ilin iyul ayında ABŞ-ın Bretton 

– Vuds şəhərində BMT-nin valyuta konfransında beynəlxalq iqtisadi əməkdaşlıq 

çərçivəsində 45 ölkənin nümayəndələrinin görüşü zamanı Vasinqton Konsensusu 

konsepsiyası əsasında yaradılmış BVF öz fəaliyyətinə 01 mart 1947-ci il tarixindən 

etibarən başlamışdır. 

BVF-nun əsəs məqsədi qlobal, regional və yerli kontekstdə makroiqtisadi və 

maliyyə sabitliyinin təmin edilməsi, beynəlxalq ticarətə yardım, tam məşğulluğun 

və davamlı iqtisadi artımın sürətləndirilməsi, yoxsulluğun azaldılması, dünya üzrə 

beynəlxalq ödəmələr sisteminin bərpa edilməsi, valyuta kurslarının tənzimlənməsi, 

beynəlxalq valyuta-maliyyə bazarlarında beynəlxalq əməkdaşlıqın artırılması, 

valyuta məhdudiyyətlərinin aradan qaldırılması və s.-dən ibarətdir. Hazırda BVF-

nin 187 üzvü vardır. 

Azərbaycan Beynəlxalq Valyuta Fonduna (BVF) 18 sentyabr 1992-ci il 

tarixində qoşulmuşdur.Azərbaycan Respublikasının Maliyyə naziri Azərbaycanın 

Beynəlxalq Valyuta Fondundakı Müdiri, Azərbaycan Mərkəzi Bankının Sədri isə 

əvəzedici müdiridir. 

Fonda üzv qəbul edilərkən ilkin kvota 117 mln. SDR (168 mln. ABŞ dolları) 

olmuş, 2000 – ci ildən isə kvotamız artırılaraq 160.9 mln SDR-ə 

çatdırılmışdır. BVF-nin proqramları xüsusilə inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün bir 

qayda olaraq Struktur İslahatları Proqramı (SİP) çərçivəsində həyata keçirilir. 
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Özündə müxtəlif siyasət alətlərinin konfiqurasiyasını birləşdirən SİP-in epizodik 

hallarda ziddiyyətli nəticələr verməsinə baxmayaraq ümumilikdə aparılmış 

emperik və retrospektiv təhlillər onların müsbət nəticələrini sübut edir. BVF-nin 

Azərbaycanla əməkdaşlıq əlaqələri də SİP kontestində qurulmuşdur. Qeyd etmək 

lazımdır ki, əməkdaşlıq əlaqələrinin ilkin qiymətləndirilməsi dövründəBVF-nin 

Azərbaycanda həyata keçirdiyi proqramların iqtisadi səmərəsi böyük olmuşdur. 

Belə ki, 1992–1994-cü illərdə ölkənin üzləşdiyi dərin iqtisadi böhrandan çıxmaq 

məqsədilə BVF-nin maliyyə dəstəyi ilə aparılmış struktur islahatları proqramı 

daxili və xarici balansın tarazlaşdırılması və iqtisadi sabitliyin təmin edilməsinə 

imkan vermişdir. 1995-ci ildən başlayaraq struktur islahatları çərçivəsində 

aparılmış sərt fiskal və monetar siyasət nəticəsində dövlət büdcəsinin kəsirinin 

inflyasiya mənbələri hesabına maliyyələşdirilməsinə son qoyulmuş, bu sahədə 

xarici maliyyə mənbələrinə üstünlük verilmiş və bununla da inflyasiya 1996-cı 

ildən özünün hiperinflyasiya səviyyəsindən – 6%-dən də aşağı düşmüş, manatın 

ABŞ dollarına olan məzənnəsi sabitləşmiş və real iqtisadi artıma nail olunmuşdur. 

BVF ilə Azərbaycan Hökuməti arasında Maddələr Sazişinin IV Maddəsinə 

uyğun olaraq indiyədək Azərbaycan hökumətinə iqtisadi proqramların həyata 

keçirilməsinin dəstəklənməsinə təqdim edilmiş maliyyə yardımları ilə 

yanaşı BVF texniki yardım, institusional və monetar idarəetmə üzrə potensialın 

artırılması üzrə Azərbaycanda bir sıra sahələrdə, o cümlədən dövlət xərclərinin 

idarə olunması, vergi-gömrük siyasəti və idarə olunması, mərkəzi bankçılıq, bank 

nəzarəti, pul siyasəti və statistika sahələrində texniki yardımlar da göstərmişdir. 

Azərbaycanda makroiqtisadi təhlillər və siyasət, maliyyə proqramlaşdırılması, 

fiskal siyasət və idarəçilik, mərkəzi bank mühasibatlığı və bank nəzarəti 

sahələrində BVF tərəfindən təmin edilmiş təlimlərdən bəhrələnmişdir. 

BVF-nin ekspertlərinin Mərkəzi Banka mütəmadi səfərləri təşkil edilir. Bu 

səfərlər zamanı qısa müddətdə inflyasiyanın səviyyəsini azaltmaq və orta 

müddətdə inflyasiya proqnozlarının sabitləşdirilməsi üçün Mərkəzi Bankın 

apardığı siyasətlər, ölkənin bank sisteminin həssaslığının qiymətləndirilməsi, 

məzənnə və faiz dərəcəsi siyasəti, müdaxilə və sterilizasiya, manatla pul bazasının 
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artımı, bank sistemində likvidlik şəraitinin inkişafı və xarici valyuta ehtiyatlarının 

diversifikasiya planları və digər məsələlər barədə BVF ekspertləri ilə müzakirələr 

aparılır. 

2011-ci il ərzində BVF ilə əməkdaşlıq çərçivəsində bank nəzarəti çərçivəsinin 

gücləndirilməsi məqsədilə tənzimləyici normativ aktların və likvidlik normalarının 

təhlil edilməsi, likvidlik tələblərinin təkmilləşdirilməsi üzrə tövsiyələrin verilməsi, 

nəzarət təcrübəsi, həmçinin çirkli pulların yuyulması və terrorizmin 

maliyyələşdirilməsinin qarşısının alınması, bu sahədə bank nəzarətinin 

gücləndirilməsi üzrə məsləhət xidmətinin göstərilməsi məqsədilə BVF-nin 

missiyasının səfəri təşkil edilmişdir. Hazırda, pul və məzənnə siyasəti çərçivəsinin 

təkmilləşdirilməsi, orta müddətli perspektivdə sərbəst üzən məzənnə rejiminə 

keçid, həmçinin, Mərkəzi Bankın monetar, makroiqtisadi, real və xarici sektorlar 

üzrə statistik göstəricilərdəki kəmiyyət və keyfiyyət meyarlarının artırılması, 

statistik proseslərin formalaşması işini təkmilləşdirilməsi üzrə texniki yardımın 

göstərilməsi məqsədilə BVF-nin missiyasının səfəri razılaşdırılmışdır. 

Azərbaycan Respublikası Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı 

(QDİƏT) çərçivəsində də iqtisadi inteqrasiya proseslərində iştirak edir. Həmçinin, 

Azəraybaycan bu təşkilatın təsisçilərindən biridir. Azərbaycan Respublikası 

QDİƏT-in yaradılmasının ilk mərhələsindən başlayaraq təşkilatın fəaliyyətində, 

Bosfor Qətnaməsi və İstanbul Bəyannaməsinin hazırlanmasında iştirak etmişdir. 

Azərbaycan 1992-ci ildən bu təşkilatın üzvüdür. Bu günə kimi Azərbaycan 

Respublikası QDİƏT çərçivəsində 11-dən çox müxtəlif rəsmi sənədlərin 

hazırlanmasında və qəbul olunmasında iştirak etmişdir. Azərbaycan Respublikası 

Təşkilatın bir sıra işçi qruplarında, o cümlədən regionda ticarətin 

liberallaşdırılmasını təmin edən sənədlərin hazırlanması məqsədilə toplanan 

qrupların iclaslarında fəal iştirak edir. 2005-2007-ci illər ərzində Azərbaycan 

Respublikası enerji üzrə işçi qrupun fəaliyyətini koordinasiya etmişdir. 

     Azərbaycan həmçinin, Qara Dəniz regionunun inkişaf etdirilməsi və regionda 

əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi məqsədilə tərtib olunan Qara Dəniz dairəvi 

avtomagistral yolunun tikintisi layihəsində iştirak edir.  
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     QDİƏT-in Xarici İşlər Nazirləri Şurasının 2009-cu il 15-16 aprel tarixində 

keçirilən 20-ci toplantısının qərarına əsasən, təşkilata sədrliyi 2009-cu ilin 1 may 

tarixindən altı ay müddətində Azərbaycan həyata keçirmişdir. 

Sərbəst ticarətin inkişaf etdirilməsi üçün dünya ölkələri Ümumdünya 

Ticarət Təşkilatı yaratmışdır. Bura 153 dövlət daxildir.  Ümumdünya Ticarət 

Təşkilatına daxil olan dövlətlər üçün ümumi ticarət rüsumu müəyyənləşdirilmişdir. 

Ölkələr ticarət zamanı 5% - li gömrük rüsumu ödəyirlər. Ümumdünya Ticarət 

Təşkilatına Azərbaycan daxil deyildir. Bu isə bəzi siyasi səbəblərlə bağlıdır.  

Belə ki, bu təşkilata daxil olmaq üçün onun tərkibində olan bütün dövlətlərin 

razı olması vacibdir. Ermənistan da bu təşkilata üzvdür, buna görə də 

Azərbaycanın təşkilata qoşulmasında problemlər yaranıb. Buna baxmayaraq, 

Azərbaycan Respublikası Beynəlxalq təşkilatlardan Ümumdünya Ticarət 

Təşkilatında müşahidəçi statusunda Ümumdünya Gömrük Təşkilatında isə daimi 

üzv statusunda iştirak edir.  

Ümumdünya Gömrük Təşkilatında ölkəmizi Azərbaycan Respublikası Dövlət 

Gömrük Komitəsi təmsil edir. Dövlət Gömrük Komitəsi Ümumdünya Gömrük 

Təşkilatının 1998 – ci ildən Maliyyə Komitəsinin və 2000 – ci ildən Siyasi 

Şurasının üzvüdür. 

Müstəqil Dövlətlər Birliyi (MDB) ilkin dövrdə 3 dövlət – Rusiya, Ukrayna, 

Belorus tərəfindən qurulmuşdur. MDB-nin qurulması haqqında ilkin razılıq 1991-

ci il, dekabrın 8-də qəbul edilmişdir. Bu dövlətlər SSRİ-nin dağılmasının (SSRİ 

faktiki olaraq 25 dekabr 1991-ci il Qorbaçovun istefasından sonra dağılıb) 

labüdlüyünü anlayır və öz aralarında sonralar siyasi, iqtisadi, mədəni əlaqələri 

genişləndirmək üçün bu qurumu təşkil etdilər. Həmçinin MDB SSRİ-nin "mədəni 

dağılmasını", onun mülklərinin keçmiş İttifaq ölkələri arasında paylaşdırmaq üçün 

təşkil edilmişdi. 

Daha sonra Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Moldova, Tacikistan, 

Türkmənistan, Özbəkistan 21 dekabr 1991-ci ildə Alma-Atada Rusiya, Ukrayna və 

Belarus ilə birlikdə MDB-yə qoşulmaq haqqında razılığa gəldilər. 
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Azərbaycan Parlamenti bu qərarı yalnız 1993-cü ilin sentyabrında ratifikasiya 

etdi və MDB-nin tam hüquqlu üzvü oldu. 1993-cü ilin oktyabrında MDB-yə üzv 

qəbul edilən Gürcüstan 2008-ci ilin avgust ayında Rus ordusunun Gürcüstana daxil 

olmasından sonra həmin qurumun üzvlüyündən çıxdı. 

Türkmənistan 2005-ci ildən MDB-də müşahidəçi kimi fəaliyyət göstərir. 

MDB-yə daxil olmuş dövlətlərin əhalisinin ümumi sayı 2006-cı ildə 280 mln. 

nəfər olmuşdur. 

Avropa Şurası 1949-cu ildə təsis olunub. Avropa Şurası özündə 46 üzv 

dövləti birləşdirən və insan hüquqlarının əsas prinsiplərini təmin edən Avropanın 

ən qədim və möhtəşəm təşkilatlarından biridir.  

Avropanın gələcəyi ilə bağlı ən vacib qərarlar Şura tərəfindən verilir. Şura, 

bundan başqa, Avropa Parlamenti ilə birlikdə Avropa Birliyinin illik büdcəsini 

təsbit edir və AB adına beynəlxalq anlaşmalar imzalayır. Ortaq xarici siyasətlərin 

və təhlükəsizlik mövzuları qarşısında alınacaq qərarların əsas xətlərini müəyyən 

edir. Şura başçılığını hər Üzv Dövlət altı aylıq müddətə sırayla öz üzərinə götürür. 

Üzv Dövlətlərin Birlik nəzdindəki Səfirlərindən ibarət olan Daimi Təmsilçilər 

Komitəsi (Coreper) Şuranın işləri üçün lazım olan hazırlıqları eləyir və müəyyən 

hazırlıqları etmək və ya xüsusi mövzuları araşdırmaqla vəzifələndirilmiş komitələr 

təşkil edərək Şuranın təlimatlarını yerinə yetirir. Avropa Birliyi Anlaşmasında 

Birliyin fəaliyyətləri üç qrupa bölünür. (Birlik fəaliyyətləri, ortaq xarici siyasət və 

təhlükəsizlik siyasəti, ədalət və daxili işlər) Şura hökumətlərarası əməkdaşlığa dair 

iki sahədə əsas rol oynayır: Ortaq xarici siyasət və təhlükəsizlik siyasəti 

çərçivəsində ortaq vəziyyətləri tərif edir və ortaq qərarlar alır. Bu tədbirlərin tətbiq 

olunmasından da Birliyin təmsilçisi adından Şura Hakimiyyəti cavabdehdir. 

Şuranın məhkəmə və daxili işlər sahəsindəki əsas vəzifəsi ortaq hərəkətləri 

müəyyən etmək və Üzv Dövlətlərin imzalayacağı sazişləri hazırlamaq və təklif 

etməkdir. Avropa Birliyinin fəaliyyətlərinə bağlı olaraq son zamanlardakı bəzi 

inkişaflar (Vahid Sənəd, Birlik Anlaşması) nəticəsində şərti çoxluq əsasında 

səsvermə qaydası tətbiq olunsa da, vergiləndirmə kimi bəzi mövzularda hələ də 

yekdilliklə qərar alınması lazımdır. Şərti çoxluq üçün 87 səsdən 62-sinin qərarın 
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leyhinə olması və bu 62 səsin ən azı 10 dövlət tərəfindən verilməsi lazımdır. Şərti 

çoxluq qaydasına görə keçirilən səsvermələrdə Almaniya, Fransa, İtaliya və 

Birləşmiş Krallığın hərəyə 10 səsi, İspaniyanın 8 səsi, Belçika, Yunanıstan, 

Hollandiya və Portuqaliyanın hərəyə 5 səsi, Avstriya və İsveçin hərəyə 4 səsi, 

Danimarka, İrlandiya və Finlandiyanın hərəyə 3 səsi, Lüksemburqun isə 2 səsi 

vardır. Ancaq Şuranın Komissiya təkliflərini dəyişdirə bilməsi, ya da Parlamentin 

təklif etdiyi və Komissiyanın qəbul etdiyi dəyişiklikləri ləğv etməsi üçün yekdil 

səsvermə olmalıdır. Ortaq xarici siyasət və təhlükəsizlik siyasəti ilə ədalət və daxili 

işlər sahələrində Anlaşmada Şuraya bu mövzuda əksinə qərar alma haqqı 

verilmədiyi hallarda səs birliyi məcburidir. 

24 yanvar 1992 - Azərbaycan parlamenti "xüsusi dəvət edilmiş qonaq" statusu 

almaq üçün Avropa Şurasına müraciət edib. Avropa Şurası Parlament 

Assambleyası 1996-cı ildə Azərbaycana "xüsusi dəvət edilmiş qonaq" statusu 

verdi. 

20 yanvar 1998 - Prezident Heydər Əliyev "Azərbaycan Respublikası ilə 

Avropa Şurası arasında əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi və Azərbaycan 

Respublikasının Avropada mənafelərinin müdafiə edilməsi sahəsində tədbirlər 

haqqında" sərəncam imzalayıb. 

17 yanvar 2001 - Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi Azərbaycanın təşkilata 

tamhüquqlu üzv qəbul olunması haqqında qərar qəbul edib. 

25 yanvar 2001 - Azərbaycan Avropa Şurasına tamhüquqlu üzv olub. 

Strasburqda, Avropa Şurasının mənzil-qərargahının qarşısındakı 

flaqştokaAzərbaycanın bayrağı qaldırılıb. Mərasimdə Azərbaycan prezidenti 

Heydər Əliyev iştirak edib. 

Azərbaycan demokratiya və iqtisadi inkişaf naminə təşkilat olan GUAM 

təşkilatının üzvü və yaradıcılarından biridir.  Təşkilatın digər üzvləri Gürcüstan, 

Moldova və Ukraynadır. GUAM 1997-ci il, oktyabrın 10-da yaranmışdır.  

Təşkilatın əsas məqsədləri olan demokratik dəyərlərin tanınması, qanun 

aliliyinin və insan hüquqlarının, davamlı inkişafın təmin olunması, ümumi 

təhlükəsizlik mühitinin yaradılması üçün Avropa inteqrasiyasının dərinləşməsi, 



 
42 

 

 

həmçinin iqtisadi və humanitar əməkdaşlığın genişləndirilməsi müasir Azərbaycan 

üçün aktualdır. 

     Bu gün GUAM çərçivəsində ən prioritet fəaliyyət istiqamətləri arasında 

“Ticarət və nəql etməyə yardım və azad ticarət zonasının fəaliyyəti haqqında” 

sənəd layihəsinin yerinə yetirilməsi hesab olunur. Bu sənədin icrasının nəticələri 

2007-ci ilin 18-19 iyun tarixlərində Bakıda keçirilmiş GUAM-ın Zirvə 

Toplantısında müzakirə olunmuşdur.  

Sonuncu dəfə Azərbaycan Respublikasının iştirakı ilə 2009-cu ilin 27-28 may 

tarixlərində Kiyevdə GUAM-ın iqtisadiyyat və ticarət üzrə 9-cu iclası 

keçirilmişdir. İclasda GUAM-ın iqtisadiyyat və ticarət üzrə 2009-cu il üçün 

hazırlanmış planının həyata keçirilməsi müzakirə edilmişdir. 

GUAM üzv dövlətləri arasında əqli mülkiyyət hüquqlarının qorunması 

aspektləri haqqında saziş layihəsi müzakirəsi üzrə 25 yanvar 2010-cu il tarixində 

Kiyev şəhərində iclas keçirilmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsindən verilən məlumata 

əsasən, 2010-cu ilin 9 ayı ərzində Azərbaycan Respublikasının GUAM dövlətləri 

ilə ümumi ticarət dövriyyəsinin həcmi 1 285,19 mln. ABŞ dolları, o cümlədən 

idxalın həcmi 391,17 mln. ABŞ dolları, ixracın həcmi 894,02 mln. ABŞ dolları 

təşkil etmiş, xarici ticarət saldosu isə müsbət 502,85 mln. ABŞ dolları olmuşdur. 

2010-cu ilin 9 ayı ərzində GUAM dövlətlərinin Azərbaycan Respublikasının 

xarici ticarət dövriyyəsindəki payı 6,36 %, o cümlədən idxalda 8,61 %, ixracda isə 

5,71 % təşkil etmişdir. 

2009-cu ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə, bu dövrdə GUAM dövlətləri ilə 

ümumi xarici ticarət dövriyyəsi 68,6 % artmış, o cümlədən ixrac 2,6 dəfə çox 

olmuşdur. 

Azərbaycan dövlətinin dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyasında İqtisadi 

Əməkdaşlıq Təşkilatının (EKO) da xüsusi rolu vardır. Adıçəkilən təşkilata 

aşağıdakı ölkələr daxildir: 

Azərbaycan Respublikası;  

İran İslam Respublikası;  
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Türkiyə Cumhuriyyəti;  

Əfqanıstan;  

Pakistan;  

Qırğızıstan;  

Özbəkistan;  

Türkmənistan;  

Qazaxıstan;  

Tacikistan.  

Cədvəl 2.4. 

Azərbaycan Respublikasının xarici ticarət dövriyyəsində GUAM dövlətlərinin 

payı (2009-2010 yanvar-sentyabr ayları, milyon ABŞ dolları) 

  

Dövriyyə 

 

İdxal 

 

İxrac 

 

Saldo 

2009 

yanvar-

sentyabr 

2010 

yanvar-

sentyabr 

2009 

yanvar-

sentyabr 

2010 

yanvar-

sentyabr 

2009 

yanvar-

sentyabr 

2010 

yanvar-

sentyabr 

2009 

yanvar-

sentyabr 

2010 

yanvar-

sentyabr 

 

Cəmi: 

 

14370,75

  

 

20212,16

  

 

4 377,36

  

 

4 544,27 

 

9 993,39

  

 

15667,89 

 

5 616,03

  

 

11123,62 

 

GUAM 

 

762,28 

 

1 285,19 

 

418,63 

 

391,17 

 

343,65 

 

894,02 

 

-74,98 

 

502,85 

 

Ukrayna 

 

416,58 

 

957,02 

 

372,74 

 

348,68 

 

43,84 

 

608,34 

 

-328,90 

 

259,66 

 

Gürcüstan 

 

339,72 

 

325,27 

 

43,63 

 

39,74 

 

296,09 

 

285,53 

 

252,46 

 

245,79 

 

Moldova 

 

5,98 

 

2,90 

 

2,26 

 

2,75 

 

3,72 

 

0,15 

 

 1,46  

 

-2,60 

 

Azərbaycan Respublikası XXI əsrin astanasında beynəlmiləşmə və 

inteqrasiya proseslərinidəki öz inkişafını davam etdirməklə yadda qaldı və yeni 

əsrdə də bu inkişaf tempindəki naliyyətləri ilə davam etdirdi. Beləki, 2001-ci ilin 

yanvar ayının 27-sində Avropa Şurasının Parlament Asambleyasına 43-üncü dövlət 

kimi üzv qəbul olunmuşdur. Onu da qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası 
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Ermənistandan daha qabaq üzv qəbul olunmuşdur. Bunu Azərbaycan 

iqtisadiyyatının regional iqtisadi inteqrasiyada gercəkləşmiş uğuru kimi göstərmək 

olar.  

90-cı illərin əvvəllərində əsasən siyasi xarakter daşıyan və keçmiş SSRİ 

ölkələri arasında dövlətlərarası münasibətlərin qurulması məqsədini daşıyan 

Müstəqil Dövlətlər Birliyi hazırda daha çox üzv ölkələr arasında iqtisadi 

inteqrasiyanın konkret çərçivələrinin müəyyənləşdirilməsinə yönəlmişdir. 

Azərbaycan Respublikası bir sıra MDB ölkələri ilə azad ticarət rejimini yaratmış, 

sərbəst sərmayə üçün hüquqi baza tərtib olunmuşdur. 

Əgər XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan bir neçə yaxın ölkəyə balıq, kürü, 

neft və ipək çıxarırdısa, hazırda Azərbaycan dünyanın çox ölkəsi ilə ticarət edir.  

Azərbaycan xarici ölkələrə neft, neft məhsulları və avadanlıqlar, pambıq lifi, 

tütün, spirtli içkilər (şərab), soyuducu və kondisionerlər, əlvan metallar və kimya 

məhsulları göndərir, əvəzində isə ərzaq məhsulları (yağ, un, şəkər, taxıl, sitrus 

meyvələr), avtomobil və sənaye avadanlıqları, metal və meşə materialları, yüngül 

sənaye malları (parça, paltar, ayaqqabı), mineral gübrə və məişət əşyaları alır. 

Azərbaycan gələcəkdə xammal əvəzinə daha çox hazır sənaye məhsulları 

ixrac etməyi planlaşdırır. 

Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi münasibətlərinin əsas xüsusiyyəti 

beynəlxalq, regional və yerli xarakterli iqtisadi təşkilatlara daxil olmaq və bununla 

da ictimai həyatın bütün sahələrində bu təşkilatlara inteqrasiya olunmaqdır.  

Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyatının beynəlmiləlləşməsinin və 

inteqrasiyasının müasir mahiyyəti Beynəlxalq Əmək Bölgüsünə (BƏB-ə) əsasən 

müəyyən olunur. Beləki, BƏB sayəsində dünya ölkələrinin dünya bazarında 

istehsal həcminin  ümumi göstəricisi müəyyən olunur. Beynəlxalq iqtisadi 

inteqrasiya dövlətlər arasında istehsal amillərinin və malların sərbəst hərəkətini 

nəzərdə tutur. İqtisadi inteqrasiyaya uğrayan Azərbaycan Respublikası siyasi 

cəhətdən müstəqil olmaqla iqtisadi cəhətdən qarşılıqlı asılı vəziyyətdə olur.  

Azərbaycan Respublikasının regional iqtisadi birləşmələrini nəzərdən 

keçirdikdə məlum olur ki, coğrafi mövqe mühüm əhəmiyyət kəsb edir. İqtisadi 
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əməkdaşlığın mühüm istiqamətlərindən biri də ölkələrin iqtisadi inkişaf səviyyəsi 

ilə bağlıdır. Yaxın iqtisadi əməkdaşlıq daha çox eyni iqtisadi inkişaf səviyyəsində 

olan dünya ölkələri arasında özünü göstərir. Onlardan aşağıdakılar daha mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir: 

• iqtisadi inkişaf səviyyəsində yaxınlıq;  

• ideoloji inkişaf səviyyəsində yaxınlıq;  

• tarixi inkişaf səviyyəsində yaxınlıq;  

• mədəni inkişaf səviyyəsində yaxınlıq;  

• dini inkişaf səviyyəsində yaxınlıq;  

• sosial inkişaf səviyyəsində yaxınlıq;  

• siyasi inkişaf səviyyəsində yaxınlıq;  

• hərbi inkişaf səviyyəsində yaxınlıq;  

• coğrafi inkişaf səviyyəsində yaxınlıq;  

• elmi inkişaf səviyyəsində yaxınlıq;  

• texniki və texnoloji inkişaf səviyyəsində yaxınlıq.  

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Şimali Kipr Türk Respublikası təşkilatın 

texniki komitələrinin təşkil etdiyi tədbirlərində səs vermək hüququu olmadan 

iştirak edə bilər. Təşkilatın baş katibliyi İran İslam Respublikasının paytaxtı 

Tehran şəhərində yerləşir. İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına rəhbərlik etmək üçün 

hər 4 ildən bir təşkilata üzv olan dövlətlərin nümayəndələri arasından “Baş katib” 

seçilir.  

İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının tərkibidə proqram, tədbir və layihələrinin 

icrasına fəaliyyət həyata keçirən 8 komitə nəzarət edir. Bu komitələrdə iştirakçı 

ölkələrin inkişaf perspektivlərində mühüm rol oynaya bilən layihə və proqram 

standartları işlənib hazırlanır, onlara uzunmüddətli inkişaf perspektivlərini, region 

dövlətləri üçün əhəmiyyətə malik olan prioritet sahələrini müəyyənləşdirir. 
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2.3. Azərbaycanın regionda iqtisadi güc mərkəzinə çevrilməsi və onun dünya 

iqtisadiyyatındakı çəkisinin yüksəldilməsi perspektivləri 

 Azərbaycan iqtisadiyyatının dinamik surətdə inkişafı həyata keçirilən 

düşünülmüş siyasətin, sistemli və kompleks proqramların məntiqi nəticəsidir. 

Güclü iqtisadiyyat tezisini əməli fəaliyyətində gerçəkləşdirən dövlət başçısının 

düşünülmüş uzaqgörən siyasəti  hər bir sahədə böyük uğurların əldə olunması ilə 

səciyyələnir. Regionda böyük güc mərkəzinə çevrilən Azərbaycan dünyanın 

aparıcı dövlətləri ilə çox səmərəli və qarşılıqlı hörmət əsasında münasibətlərini 

qurmuşdur. 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi strategiya 2003-cü ildən 

Azərbaycana inamla rəhbərlik edən Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla 

davam etdirilir. Bu strategiyanın yeni dövrün tələblərinə uyğun əhəmiyyətli 

dərəcədə zənginləşdirilməsi milli iqtisadiyyatın regional və qlobal sınaqlara 

dayanıqlığını artırmış, sosial-iqtisadi islahatlarla müəyyən edilmiş məqsədlərə nail 

olunmasını, o cümlədən həmin siyasətin əsasını təşkil edən əhalinin sosial 

vəziyyətinin yaxşılaşmasını təmin etmişdir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 

28 May - Respublika Günü ilə bağlı çıxışında vurğulamışdır ki,  2003-cü ildən 

sonra ölkəmizdə siyasi və iqtisadi islahatlar davam etdirilmişdir. Azərbaycan 

beynəlxalq aləmdə daha da möhkəm yerini tuta bilmişdir, regional müstəvidə, 

bizim təsir imkanlarımız böyük dərəcədə artmışdır. Bu gün Azərbaycan tərəfindən 

irəli sürülmüş təşəbbüslər regional inkişaf  istiqamətlərini yüksək səviyyədə 

müəyyən edir. Siyasi islahatlarla yanaşı, iqtisadi sahədə böyük uğurlar əldə 

edilmişdir. Son 7-8 il ərzində ölkəmizin ümumi daxili məhsulu 3 dəfə artmışdır.  

Bu, dünyada analoqu olmayan bir göstəricidir. Sənaye istehsalı da təxminən 3 

dəfə artmışdır. Yoxsulluq səviyyəsində yaşayanların sayı 5 dəfə azalmışdır və bu 

gün bu rəqəm Azərbaycanda 9,1 faiz təşkil edir. Əminəm ki, görülən və görüləcək 

əlavə tədbirlər nəticəsində biz ilin sonuna qədər yoxsulluğun daha da aşağı 

düşməsinə nail olacağıq. Ölkəmizdə bir milyona yaxın yeni iş yerləri açılmışdır ki, 

onların mütləq əksəriyyəti daimi iş yerləridir. Ölkə iqtisadiyyatının 

şaxələndirilməsi üçün çox ciddi addımlar atılmışdır və beləliklə, ölkəmizin 
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iqtisadiyyatı artıq dayanıqlı iqtisadiyyatdır. Beynəlxalq aləmdə, beynəlxalq 

maliyyə qurumları tərəfindən ölkədə aparılan iqtisadi islahatlara verilən yüksək 

qiymət mənim sözlərimi bir daha təsdiqləyir. 

Uğurlu  neft strategiyasının həyata keçirilməsi nəticəsində ölkəmizdə 

əhəmiyyətli strateji valyuta ehtiyatlarının yaradılması, manatın sabitliyinin təmin 

edilməsi və atılan digər müsbət addımların sayəsində qlobal iqtisadi böhran digər 

ölkələrlə müqayisədə Azərbaycana təsirsiz ötüşüb. Təsadüfi deyildir ki, həm 

beynəlxalq maliyyə təşkilatları, həm də tanınmış reytinq agentlikləri və ekspertlər 

Azərbaycan iqtisadiyyatının dünya maliyyə-iqtisadi böhranına dayanıqlığını 

birmənalı ifadə etmişlər. 

Ölkə iqtisadiyyatının  öz dayanıqlığını, eyni zamanda, dünyada hökm sürən 

maliyyə və iqtisadi böhran zamanı göstərdiyini, hətta böhranlı illərdə 

iqtisadiyyatımızın artdığını  və bütün investisiya layihələrinin  icra edildiyini  

vurğulayan dövlətimizin başçısının sözlərinə görə, keçən il ölkə iqtisadiyyatına 16 

milyard dollar sərmayə qoyulmuşdur:  "Hesab edirəm ki, bu il bu rəqəm daha da 

böyük olacaqdır. Bu il büdcəmizə edilən əlavələr, yəni dürüstləşmə nəticəsində 

tarixdə ilk dəfə Azərbaycan büdcəsi 20 milyard dollardan çox olacaqdır. Bu, böyük 

nailiyyətdir, böyük göstəricidir. Nəzərə alsaq ki, 2003-cü ilin dövlət büdcəsi cəmi 

1,2 milyard dollar idi, biz əyani şəkildə görərik ki, son 7-8 il ərzində bu 

istiqamətdə böyük işlər görülmüşdür. Büdcəmizin artımı bizə imkan verir ki, 

Azərbaycanda həm infrastruktur layihələri icra edilsin, həm də sosial məsələlər öz 

həllini tapsın. Son illər ərzində maaşlar və pensiyalar bir neçə dəfə artırılmışdır. Bu 

gün pensiyaların orta həcmi əməkhaqqının orta həcminin 40 faizini təşkil edir. Bu 

da onu göstərir ki, Azərbaycan özünü dünyaya sosial dövlət kimi təqdim edir. 

Bizim siyasətimiz məhz bundan ibarətdir". 

Azərbaycanda hər bir sahə üzrə düşünülmüş proqram vardır. Möhtərəm 

Prezidentimizin təbirincə desək,  bunlar sadəcə olaraq, bir niyyət sənədi, şüar 

toplusu deyil, düşünülmüş, konkret tədbirlər planıdır. İstər sosial məsələlərin 

həllində, istərsə də iqtisadi islahatların həyata keçirilməsində regional inkişaf 

proqramı uğurla icra edilir. Azərbaycanın sürətli inkişafını təmin etmək məqsədilə 
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milli maraqlara cavab verən investisiya siyasəti təkmilləşdirilib, real sektorun 

strukturunda keyfiyyət dəyişiklikləri baş verib. Daxili investisiyaların tərkibində 

dövlət sərmayələri əksəriyyət təşkil edir və artıq bir neçə ildir ki, daxili 

investisiyalar xarici investisiyaları üstələyir.  Azərbaycan dövləti infrastruktur 

layihələrinə çox böyük vəsait ayırıbdır və bu uğurlu proses davam edir.  

Azərbaycan investisiyaların cəlb edilməsi istiqamətində çox böyük addımlar 

atmışdır. Adambaşına düşən xarici sərmayələrin həcminə görə həmişə olduğu 

kimi, biz MDB məkanında qabaqcıl yerlərdəyik. Bu, onu göstərir ki, həm dövlət 

xətti ilə qoyulan sərmayə səmərəsini verir, həm də özəl sektor güclənib və ölkə 

iqtisadiyyatına sərmayə qoyur. 

Özəl sektorun güclənməsi isə öz növbəsində dövlət tərəfindən göstərilən 

dəstəyin hesabına mümkün olmuşdur. "Dövlət kreditləri, güzəştli şərtlərlə verilən 

kreditlər, sahibkarlığa dövlət və Prezident tərəfindən göstərilən dəstək özəl 

sektorun möhkəmlənməsinə, güclənməsinə gətirib çıxarır. Biz o vəziyyətə gəlmişik 

ki, bu gün Azərbaycan şirkətləri başqa ölkələrin iqtisadiyyatına, infrastrukturuna 

milyardlarla dollar məbləğində sərmayə qoyurlar. Beləliklə, bizim investisiya 

portfelimiz də çoxşaxəli olur. Bu, bizə əlavə olaraq həm siyasi, həm də iqtisadi 

mənfəət gətirəcəkdir",-deyə dövlətimizin başçısı vurğulamışdır. 

Bu gün iqtisadi sahədə vacib məsələlərdən biri olan ərzaq təhlükəsizliyinin  

təmin olunması diqqət mərkəzində saxlanılır.  Həyata keçirilən tədbirlərin məntiqi 

nəticəsidir ki, artıq istehlak olunan ərzaq məhsullarının bir çoxu Azərbaycanda 

istehsal edilir. Bu gün nəinki özümüzü təmin edirik, eyni zamanda, ərzaq 

məhsullarımızı xarici bazarlara da ixrac edirik. Dövlətimizin başçısı əminliklə 

bildirir ki, növbəti illərdə ərzaq təhlükəsizliyimizlə bağlı əlavə tədbirlərin 

görülməsi nəticəsində Azərbaycan özünü əsas ərzaq məhsulları ilə yüz faiz 

səviyyəsində təmin edəcək, eyni zamanda, bu sahədə güclü ixrac imkanlarımız 

yaranacaqdır. 

  Azərbaycan Prezidentinin çoxşaxəli fəaliyyətində Ermənistanın işğalçı, 

qəsbkar  siyasətinin ifşa edilməsi, Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın tərkib hissəsi 

olması, ölkəmizin ərazi bütövlüyünün  tanınması, öz doğma dədə-baba 
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ocaqlarından didərgin salınmış soydaşlarımızın ev-eşiklərinə qaytarılması xüsusi 

yer tutur və bu problemin tezliklə həll olunması üçün son dərəcə ciddi addımlar 

atılır. "Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa edilməlidir. Azərbaycan vətəndaşları 

öz doğma dədə-baba torpaqlarına qayıtmalıdırlar. Ondan sonra bölgədə sülh və 

əməkdaşlıq yarana bilər və bütün tərəflər hadisələrin bu cür inkişafından ancaq 

fayda götürə bilərlər. Bizim qəti mövqeyimiz bundan ibarətdir. Bir də demək 

istəyirəm ki, heç vaxt Azərbaycan dövləti Dağlıq Qarabağa müstəqillik verilməsi 

ilə barışmayacaq, heç vaxt buna razılıq verməyəcəkdir. Bir də demək istəyirəm ki, 

bu məsələ bizim üçün prioritet məsələdir, ən vacib məsələdir. Bütün səylərimizi 

səfərbər edib məsələnin həlli ilə bağlı lazımi addımları atırıq və atacağıq".  

Bu gün biz sözün həqiqi anlamında müstəqil dövlətik. Bu, o deməkdir ki, 

Azərbaycan bütün sahələrdə müstəqil siyasət aparır. Həmin siyasət Azərbaycan 

xalqının milli maraqları üzərində qurulub. Və bu siyasətin məqsədi Azərbaycan 

xalqının inkişafı, müstəqilliyin daha da möhkəmlənməsi, dövlətimizin güclənməsi 

və dünyada öz yerini tutmasıdır: "Azərbaycan gələcəyə böyük nikbinliklə baxır. 

Bu il biz müstəqilliyimizin 20 illiyini qeyd edirik. 20 il böyük tarixi mərhələdir. 

Mən hesab edirəm ki, birinci iki ili çıxmaq şərti ilə Azərbaycan 20 il ərzində çox 

uğurla və inamla inkişaf edib, ölkə qarşısında duran bütün vəzifələr icra edilib, 

ölkəmiz güclənib və dünya xəritəsində öz layiqli yerini tuta bilibdir". 

 Azərbaycanın uğurları nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında da 

öz əksini tapmışdır. Təsadüfi deyil ki, 2009-2010-cu illər üçün hazırlanmış “Qlobal 

Rəqabətlilik Hesabatı”nda Azərbaycan 18 pillə irəliləyərək, 133 ölkə arasında 51-

ci yerə, MDB ölkələri arasında isə 1-ci yerə yüksəlmişdir. Eləcə də, “Standard and 

Poor’s” Beynəlxalq Reytinq Agentliyi tərəfindən ölkə iqtisadiyyatının hazırkı real 

vəziyyəti “Stabil”dən “Pozitiv”ə yüksəldilmişdir.  

Növbəti mərhələnin əsas məqsədlərini makroiqtisadi sabitliyin qorunub 

saxlanılması və iqtisadi inkişafın dayanıqlılığının təmin edilməsi təşkil edəcəkdir. 

Eyni zamanda, iqtisadi artımın keyfiyyətinin prioritetliyinin təmin edilməsi 

nəzərdə tutulur. Bu məqsədlə iqtisadiyyatın diversifikasiyasının (iqtisadiyyatın 

bütün sahələrinin paralel inkişafı) genişləndirilməsi nəticəsində neft sektorundan 
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asılılıq minimuma endiriləcək, innovasiya sahibkarlığı əsasında formalaşan 

iqtisadiyyata keçid təmin ediləcək, kənd təsərrüfatı sahəsində islahatların 

aparılması məqsədilə aqrar sektorun inkişafında intensiv üsullara üstünlük 

veriləcək və bunula da Azərbaycan iqtisadiyyatının da klasterlər üzrə inkişafına 

nail olunacaqdır.  

Növbəti illərdə də sosial-iqtisadi siyasətin başlıca istiqamətini ölkə əhalisinin 

həyat səviyyəsinin daha da yüksəldilməsi təşkil edəcəkdir. Bu istiqamətdə ilk 

növbədə yeni iş yerlərinin açılması üçün addımlar atılacaqdır. Bu istiqamət 

maliyyə böhranından təzəcə dirçəlmiş bütün ölkələrin sosial siyasətinin əsas 

prioritetini təşkil edir.  

Həmçinin, ölkənin enerji, ərzaq və ekoloji təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi 

üçün sistemli tədbirlərin, proqram və layihələrin işlənib hazırlanması və həyata 

keçirilməsi davam etdiriləcəkdir.  

Müasir dünyanın real güc mərkəzlərinin, regional və beynəlxalq 

münasibətlərin hazırkı düzümünün nəzəri təhlili özünün xarici siyasət 

strategiyasını müəyyənləşdirən, dövlətlərarası regional və beynəlxalq əlaqələrə 

qatılmaq istəyən hər bir müstəqil dövlət üçün həyati əhəmiyyət kəsb edir. Çünki 

müstəqillik yolu seçmiş hər bir dövlətin dünya ölkələri içərisində gələcək yeri və 

rolu onun hansı inkişaf modelini seçməsindən, iqtisadi-siyasi və təhlükəsizlik 

meyillərini hansı beynəlxalq güc mərkəzinə yönəltməsindən, hansı mərkəzlə 

əməkdaşlıq, tərəfdaşlıq, dostluq və nəhayət, strateji müttəfiqlik əlaqələrini 

yaratmasından asılıdır. Müvafiq dövlətlə əlaqələr və münasibətlər strategiyasının 

işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsi də sadalanan amillər sisteminin təsiri 

altında baş verir.  

Avropa ilə Asiyanın qovşağında strateji baxımdan əlverişli, mühüm 

geostrateji mövqeyə malik olan Azərbaycan ictimai-siyasi və mədəni-mənəvi 

həyatın bütün sahələrində özünəməxsus xüsusiyyətləri yaşatmaqla yanaşı, Şərq və 

Qərb dəyərlərinin sintezindən yaranmış cəhətləri də əxz edərək, dünya birliyinə 

inteqrasiya olunmaq xəttini seçmişdir. Bu seçimi reallaşdırmaq istiqamətində 

Azərbaycan dövləti, bir tərəfdən, dünya təcrübəsini öyrənərək, özünün iqtisadi və 
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siyasi inkişaf modelini müəyyənləşdirir, digər tərəfdən, beynəlxalq aləmdə qəbul 

edilmiş ölçülərə uyğun olaraq öz milli maraqlarını qorumaq üçün dövlətlərarası 

əlaqələrə girir. Bu da tamamilə təbiidir, çünki hər bir ölkənin daxili iqtisadi, siyasi 

və mənəvi tələbatının ödənilməsi onun dünya ölkələri ilə qarşılıqlı faydalı 

əməkdaşlıq əlaqələrinin qurulmasını və inkişafını, milli maraqlarına cavab verən 

xarici siyasət yürüdülməsini tələb edir.  

 Azərbaycanın bugünkü beynəlxalq vəziyyəti xarici siyasət sahəsində hər 

hansı bir qütbə və yaxud istiqamətə açıq nümayiş etdirilən üstünlük verilməsini 

miimkünsüzləşdirir, balanslaşdırıcı və tarazlaşdırıcı siyasi kurs seçilməsini 

şərtləndirir. Çünki XX əsrin sonunda beynəlxalq aləmdə yaranmış geostrateji 

maraqların kəskin rəqabəti, iqtisadi və hərbi-siyasi durum yenicə suverenlik əldə 

etmiş, hələ nisbətən zəif olan ölkələrin müstəqil xarici siyasət yeritməsi sahəsində 

çoxsaylı problemlər ortaya çıxarır. Dünyada öz ənənəvi təsir dairələri olan 

fövqəldövlətlər və dövlətlər birliyi yeni müstəqillik əldə etmiş ölkələrin inkişaf 

modeli seçməsi, beynəlxalq aləmdə siyasi oriyentasiyasını müəyyənləşdirməsi 

məsələsində yüksək həssaslıq nümayiş etdirirlər. Bu, bir tərəfdən, gənc dövlətlərin 

xarici siyasət strategiyasının formalaşması qarşısında xeyli çətinlik yaratsa da, 

digər tərəfdən onların müstəqil xarici siyasət yeritməsi üçün əlverişli manevr 

imkanları açır. Hazırda dövlətlərarası münasibətləri tənzimləyən əsas vasitə 

iqtisadi, hərbi-siyasi və ya ideoloji güc, qüvvə olsa da, dünyada kütləvi qırğın 

silahlarına, o cümlədən atom bombasına malik olan ölkələrin sayının artması 

təhlükəsi iri fövqəldövlətləri və dövlətlər birliyini bir növ siyasi müvazinəti 

saxlamağa və qorumağa məcbur edir. Əsası hələ son orta əsrlərdə qoyulmuş "siyasi 

müvazinət nəzəriyyəsinə" görə, müxtəlif maraqların qarşılıqlı bağlılığı heç bir 

dövlətə başqaları üzərində mütləq şəkildə hegemonluq etməyə və onlar üçün 

davranış qaydaları müəyyənləşdirməyə imkan vermir. Hərbi-siyasi və iqtisadi 

sahədə baş verən keyfiyyət dəyişiklikləri region dövlətləri arasında milli 

maraqlarla yanaşı daha ümumi əhəmiyyət kəsb edən region maraqlarını, qlobal 

şəkildə isə bütün dünyada qayda-qanunun və əmin-amanlığın qorunub saxlanması 

marağını formalaşdırır. 
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Azərbaycanda müstəqil dövlət quruculuğu vəzifələri - müstəqilliyin 

möhkəmləndirilməsi, təhlükəsizliyin, ərazi bütövlüyünün və iqtisadi maraqların 

təmin olunması və s. özünəməxsus xüsusiyyətlərlə, vəzifə və taktiki gedişlərlə 

fərqlənən müxtəlif istiqamətli xarici siyasət yeridilməsini tələb edirdi. Ölkənin 

müstəqilliyinin dönməzliyinə nail olmaq, onu tədricən ənənəvi siyasi təsir 

dairəsindən çıxarmaq, tarixən formalaşmış xarici iqtisadi, siyasi və mədəni 

əlaqələrdən müstəqillik mənafeləri üçün səmərəli istifadə etmək, Şərqlə Qərb 

arasındakı münasibətlər sistemində Azərbaycanın özünəməxsus yer tutmasını 

təmin etmək üçün region dövlətlərinin köklü mənafelərinə və maraqlarına 

toxunmamaq şərtilə çoxşaxəli və tarazlaşdırılmış siyasət həyata keçirildi.  

İlk növbədə regionda böyük təsir gücünə malik olan Rusiya ilə qarşılıqlı 

əməkdaşlıq prinsiplərinə əsaslanan ikitərəfli münasibətlər qaydaya salındı. İki ölkə 

arasındakı münasibətləri normallaşdırmaq üçün bütün incəlikləri nəzərə alan 

yollar, vasitələr araşdırıldı, hər iki tərəfin mənafeyinə cavab verən iqtisadi, siyasi 

və mədəni əlaqələrin inkişafı üçün bir sıra təsirli addımlar atıldı.  

Müstəqil dövlət quruculuğu prosesində Rusiya ilə əlaqələrdən bəhrələnmək, 

bəzi imperiyapərəst qurumları bitərəfləşdirmək taktikası Azərbaycanın xarici 

siyasət kursunda müstəqil bir istiqamət kimi həyata keçirilməyə başlandı. 1993-cü 

il sentyabrın 6-da Heydər Əliyev Moskvada Rusiya prezidenti Boris Yeltsin və 

Rusiyanın başqa rəhbər şəxsləri ilə görüşüb iki ölkə arasında münasibətlərin 

yaxşılaşdırılması məsələlərini müzakirə etdi, sentyabrın 24-də isə Azərbaycan 

MDB-yə daxil oldu.  

Eyni zamanda, müstəqil dövlətçilik problemlərini həll etmək, bu yolda 

qarşıya çıxan təzyiqlərə birgə sinə gərmək, yeni iqtisadi və dövlətlərarası 

münasibətlərə uyğun ikitərəfli və çoxtərəfli əlaqələr yaratmaq məqsədilə digər 

MDB dövlətləri, Ukrayna, Belorusiya, Gürcüstan, Moldova və xüsusən 1993-cü 

ilin sonuna qədər Azərbaycanla kəskin münasibətlərə malik olan Orta Asiya 

respublikaları ilə münasibətlərin köklü şəkildə yenidən qurulması üçün yeni forma 

və vasitələrdən istifadə edildi.  
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Həmin dövr üçün Azərbaycanın xarici siyasət fəaliyyətində mühüm 

əhəmiyyət kəsb edən istiqamətlərdən biri də Qafqaz bölgəsinin dövlətləri və 

xalqları ilə mehriban qonşuluq münasibətlərinin yaradılması idi. Çünki tarix boyu 

bu regionda baş verən ictimai-siyasi proseslər bölgə xalqlarının və dövlətlərinin 

bir-birinə qarşı qoyulması yolu ilə gərginləşdirilmiş, Qafqazda ümumi 

təhlükəsizlik sisteminin yaradılması sahəsində səylərin qarşısı alınmışdır. Yeni 

şəraitdə Qafqazın təhlükəsizlik problemlərinin və strateji dövlətçilik mənafelərinin 

eyniliyi, bölgə dövlətlərinin qarşı-qarşıya qoyulması hallarının aradan qaldırılması 

zərurəti bu yöndə xüsusi xarici siyasət yeridilməsini və region dövlətləri arasındakı 

hərtərəfli əlaqələri tənzimləyən münasibətlər yaradılmasını tələb edirdi.  

1993-cü ilin sonundan etibarən Azərbaycanın xarici siyasətində bu istiqamət 

xüsusilə aydın parametrlər kəsb etməyə başladı. 1994-cü ildə Ermənistan-

Azərbaycan cəbhəsində atəşkəsin əldə olunması, 1996-cı il martın 8-də 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Gürcüstana rəsmi səfəri 

zamanı "Qafqaz bölgəsində sülh, sabitlik və təhlükəsizlik haqqında" Azərbaycan-

Gürcüstan Bəyannaməsinin imzalanması respublikamızın Qafqazda həyata 

keçirdiyi xarici siyasətin mühüm uğuru idi. Tbilisidə iki dövlət başçısının 

imzaladığı birgə Bəyannamə "Ümumi Qafqaz evi" ideyasının əməli olaraq həyata 

keçirilməsinin başlanğıcını qoydu.  

Azərbaycanın regiondakı sosial-iqtisadi inkişafı və siyasi təkamülə xidmət 

edən qlobal iqtisadi layihələrin gerçəkləşməsi istiqamətində ardıcıl addımları və 

sülhsevər siyasəti bu ideyanın reallaşmasına əlverişli zəmin yaratdı. Lakin 

Ermənistanın təcavüzkar siyasəti və regiondakı konfliktlərin həllinin uzanması 

"Ümumi Qafqaz evi" ideyasının həllini xeyli çətinləşdirdi. Azərbaycan dövlətinin 

"Ümumi Qafqaz evi" təşəbbüsü bu gün də aktual təşəbbüs kimi gündəlikdə durur 

və öz həllini gözləyir.  

Azərbaycan dövləti özünün bütün inkişafı boyu Yaxın və Orta Şərqin ən 

nüfuzlu və aparıcı ölkələri olan İran və Türkiyə kimi böyük, nüfuzlu və regionda 

xüsusi təsir gücü olan dövlətlərlə sıx qarşılıqlı münasibətlərdə olmuşdur. İstər 

Azərbaycanın hər iki dövlətlə ikitərəfli, istər birgə, istərsə də bu iki dövlətin öz 
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aralarında mövcud olan əlaqələri hər zaman respublikamızın həm daxili həyatı, 

həm də beynəlxalq vəziyyətinə öz təsirini göstərmişdir. Ona görə də, müstəqil 

Azərbaycan diplomatiyası hər iki dövlətlə öz əlaqələrini elə qurmalı idi ki, bir 

tərəfdən, onların imkanlarından və bölgədə kəsişən maraqlarından Azərbaycan 

dövlətçiliyinin mühüm problemlərinin həll edilməsində istifadə etsin, digər 

tərəfdən, respublikanın inkişafını və maraqlarını bu iki dövlət arasındakı 

münasibətlərin təsirindən azad etsin.  

Lakin 1993-cü ilin ortalarına qədər Azərbaycanın xarici siyasət kursunda bu 

mühüm prinsipin əhəmiyyəti lazımınca qiymətləndirilə bilmədi. 

Tarazlaşdırılmamış xarici siyasət strategiyası Azərbaycanın cənub qonşusu olan 

İranla münasibətlərinin kəskin siyasi-ideoloji qarşıdurma vəziyyətinə gəlib çıxması 

ilə nəticələndi. 

Bundan başqa, Azərbaycan hökuməti Türkiyə ilə münasibətlərini normal, 

sivil, qarşılıqlı faydalı iqtisadi - siyasi əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq müstəvisi üzərinə 

keçirmək üçün çox ciddi və məqsədyönlü iş apararaq tezliklə müsbət nəticələrə 

nail oldu. Hər şeydən əvvəl, region dövlətlərini və beynəlxalq qurumları iki ölkə 

arasındakı münasibətlərin əvvəlki dövrdə olduğu kimi sırf etnik amillər əsasında 

deyil, iki müstəqil dövlətin beynəlxalq birgəyaşayış normalarına söykənən 

qarşılıqlı mənafeyi üzərində qurulduğuna inandırmaq mümkün oldu. Bu da 

Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlər sisteminə daha uğurlu inteqrasiyası 

qarşısında əlverişli imkanlar açdı.  

Müstəqil Azərbaycan dövlətinin xarici siyasətinin ən mühüm strateji 

istiqamətlərindən biri də Qərbin və Şərqin aparıcı ölkələri ilə münasibətlərin 

tənzimlənməsindən, həmin ölkələrlə əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq prinsiplərinə 

əsaslanan qarşılıqlı əlaqələrin qurulmasından ibarət idi. Bunun üçün ilk növbədə 

Azərbaycanın geosiyasi mövqeyi və iqtisadi tərəfdaşlıq imkanları obyektiv 

qiymətləndirilməli, həmin amillərin bəhs edilən ölkələrin iqtisadi və siyasi 

maraqları ilə uzlaşdırılması yönümündə təsirli addımlar atılmalı idi.  

Bu zərurəti tam aydınlığı ilə dərk edən Azərbaycan hökuməti 1993-cü ilin 

axırlarından başlayaraq həm Şərq və Qərb, həm də region ölkələri ilə münasibətləri 
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ayrı-ayrı təsadüfi əlaqələr səviyyəsindən sistemli xarici siyasət kursu səviyyəsinə 

qaldırmaq taktikası seçdi.  
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 Fəsil 3. Azərbaycan Respublikasının dünya transmillələşmə proseslərində 

ixrac siyasətini təkmilləşdirilməsi yolları 

 

3.1. Azərbaycan Respublikasının transmillələşmə proseslərində iştirakının 

prioritet istiqamətləri 

 

Transmillələşmə deyəndə biz sankı kapitalın yerini deyişməsini nəzərdə 

tutmuruq. Transmillələşmə - kapitalı artıq olan ölkələrdən kapitala olan eytiyaclı 

ayrı sözlə istehsal potensialı olan lakin müxtəlif səbəblərdən kapitalın deficitdə 

olan ölkəsinə ötürməklə bu ölkədə ixrac potensialının artmasına nail olmaqla 

ümumilikdə xarici investor səviyyəsinə yüksəldilməsini nəzərdə tuturuq. 

Azərbaycan iqtisadiyyatına qoyulan investisiyaların həcmi əsasən Əsrin 

Müqaviləsinin imzalanmasından sonra sürətlə artmağa başlayıb. Rəsmi 

məlumatlara əsasən 1994-cü ildən bu günə kimi Azərbaycan iqtisadiyyatına 

qoyulmuş investisiyaların həcmi 100 milyard ABŞ dollarını ötüb. Bu proses 2009-

cu ilə kimi artan xətlə davam edib. 2009-cu ildə isə ilk dəfə olaraq investisiyaların 

həcmi aşağı düşüb. Lakin, son dövrlərdə Azərbaycan iqtisadiyyatına qoyulan 

investisiyaların həcmi yenidən artmağa başlayıb. Bu əsasən, qlobal iqtisadi 

böhranın təsirlərinin zəifləməsi ilə əlaqədardı. Belə ki, əgər qlobal iqtisadi 

böhrandan əvvəl Azərbaycan iqtisadiyyatına bütün mənbələr hesabına yönəldilmiş 

vəsaitin həcmini baza kimi götürsək, məlum olur ki, 2010-cu ildə iqtisadiyyata 

qoyulmuş investisiyaların həcmi böhrandan əvvəlki dövrdə iqtisadiyyata 

yönəldilmiş vəsaitlərin həcmini ötüb keçib. ABŞ və Avropa ölkələrində baş verən 

bank iflasları, qlobal maliyyə bazarlarındakı qeyri-müəyyənlik, böyük maliyyə 

institutlarının iflası və s. kimi amillər bütün dünyada investisiyaların həcminin 

azalmasına gətirib çıxarmışdı. Bu isə öz növbəsində dünya miqyasında iqtisadi 

artım tepmlərinin zəifləməsinə səbəb olmuşdu. Bütün bunların fonunda 

Azərbaycan iqtisadiyyatına qoyulan investisiyaların həcmində azalma müşahidə 

olunsa da, bu kəskin azalma olmayıb. Belə ki, böhran ili hesab olunan 2008-ci ildə 

Azərbaycan iqtisadiyyatına bütün mənbələr hesabına 13,3 milyard manat və ya 
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16,2 milyard ABŞ dolları investisiya qoyulub ki, bu da böhrandan əvvəlki il hesab 

olunan 2007-ci illə müqayisədə 28% artım deməkdi. Lakin, bu artım əsasən daxili 

investisiyalar hesabına baş verib. 2008-ci ildə daxili investisiyaların həcmində, 3,1 

milyard manat və ya 4 milyard ABŞ dolları artım olub. İnvestisiyaların həcmində 

ilk dəfə 2009-cu ildə 3 milyard manata yaxın azalma baş verib. Buna əsasən neft 

sənayesinə yönəldilən xarici investisiyaların 1 milyard ABŞ dollarına qədər 

azalması səbəb olub. 2010-cu ildən başlayaraq yenidən investisiyaların həcmi 

artmağa başlayıb. Belə ki, 2010-cu ildə ümumi investisiyalar 3,5 milyard manat və 

ya 33%, artıb. Qeyd etmək lazımdı ki, xarici investisiyaların həcmi 2009-cu il 

istisna olmaqla ildən-ilə artsa da, neft şirkətlərinin qoyduqları investisiyaların 

həcmi azalmağa başlayıb. Belə ki, 2010-cu ildə neft sektoruna yönəldilən xarici 

investisiyaların həcmi 2005-ci ildə qoyulmuş vəsaitin həcmindən 900 milyon ABŞ 

dolları və ya 22% az olub.  

Cədvəl 2.5.  

Azərbaycana yönəldilmiş İnvestisiyaların dinamikası  

 1995-2000 2001-2005 2006-2010 2011 2012 2013 

Bütün mənbələr üzrə investisiya qoyuluşları 

mlyn,manat 1118,55 4 195,1 11138,28 17 048,8 20 251,1 21 974,2 
mlyn,dollar 1352,55 4 345,2 13442,68 21 588,9 25 777,8 28 010,5 

Xarici investisiyalar 

mlyn,manat 795,7 3 125,1 5376,4 6 849,8 8 102,7 8 269,3 
mlyn,dollar 965,5 3 233,3 6458,18 8 673,9 10 314,0 10 540,9 

Daxili investisiyalar: 
mlyn,manat 322,8833 1 070,2 5761,88 10 199,0 12 148,4 13 704,9 
mlyn,dollar 387,1 1 111,9 6984,5 12 915,0 15 463,8 17 469,6 

Bütün bunlar isə onu göstərir ki, Azərbaycan iqtisadiyyatına qoyulan xarici 

birbaşa investisiyaların həcmi ildən ilə azalır. Bu da, xarici neft şirkətlərinin artıq 

investisiya layihələrini yekunlaşdırması ilə bağlıdı. Bundan sonra ölkəyə 

investisiya cəlb etmək üçün əsasən iqtisadi islahatlar həyata keçirilməli və biznes 

mühiti yaxşılaşdırılmalıdı. Gəlin birlikdə, son illərin rəsmi məlumatları əsasında 

həm daxili, həm də xarici investisiyaların dinamikasına nəzər salaq. 

İnvestisiyaların həcmində ilk azalma Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatlarına 
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əsasən, 2011-ci ilin yanvar-noyabr aylarında ölkəyə 10 milyard manat investisiya 

qoyulub ki, bunun da 78%-ni daxili investisiyalar, 22%-ni isə xarici investisiyalar 

təşkil edib. 

Cədvəldən göründüyü kimi, 2011-ci il ərzində ölkəyə qoyulan investisiyanın 

həcmi təqribən 2009-cu il üzrə ölkə iqtisadiyyatına yatırılmış vəsaitin həcminə 

bərabər olmuşdur. Đllər üzrə investisiyaların həcmində isə yalnız 2009-cu ildə 

azalma qeydə alınmışdır. Bu əsasən qlobal iqtisadi böhran və neft sektoruna 

yönəldilən xarici investisiyaların həcminin azalması səbəblərindən baş vermişdir. 

Bu həmçinin həm daxili, həm də xarici investisiyaların azalması hesabına baş 

vermişdir. 

Qrafik 1 

Azərbaycana yönəldilmiş investisiyaların dinamikası 

 

Qrafikdan göründüyü kimi, 2009-cu ildə ölkə iqtisadiyyatına yönəldilmiş 

daxili investisiyaların həcmi 2008-ci ilə nisbətən 20% və ya 1,6 milyard manat, 

xarici investisiyaların həcmi isə 21% və ya 1,2 milyard manat azalmışdır. Daxili 

investisiyalar dövlət büdcəsinin vəsaitləri hesabına həyata keçirilən dövlət 

investisiyalarının azalması hesabına baş verib. Ölkə iqtisadiyyatına yönəldilən 

investisiyaların tərkibində daxili investisiyaların xüsusi çəkisi ildən-ilə 

artmaqdadır: Əgər 2010-cu ilin yanvar-noyabr aylarında ölkə iqtisadiyyatına 
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yönəldilmiş ümumi investisiyaların 76,2%-ni daxili investisiyalar təşkil edirdisə, 

2011-ci ilin 11 ayında bu göstərici 78,1%-ə təşkil edib. Lakin, diaqramdan 

göründüyü kimi, daxili investisiyaların həcmi yalnız 2011-ci ildə böhrandan 

əvvəlki səviyyəni ötmüşdür. Neft və qeyri-neft sektoruna yönəldilmiş 

investisiyalar Xarici investisiyaların azalmasına səbəb əsasən, qlobal iqtisadi 

böhranın təsiri və neft sektoruna yönəldilən investisiyaların həcminin azalması 

olub. 

Qrafik 2 

Xarici investisiyaların dinamikası 

 

İnvestisiya strukturunda neft sektoruna yön üstünlük təşkil edir. sektoruna 

yön dolları və ya 27% azalm 2010-cu ildə təkcə neft sektoruna qoyulan 

investisiyalar 2009-cu il üzr 2011-ci ilin 6 ayı investisiyaların t üzrə isə bu göst 

neft investisiyaları ümumi investisiyaların 20% Göründüyü kimi, ilb azalmaqda 

davam edir. Kənd təsərrüfat Xarici investisiyaların böyük yönəldilmişdir ki, bu da 

v amili ilə bağlı olan m əlaqədar olmuşdur 0 0,5 2008 2009 2010 2011 6 ay 

Milyard ABŞ dolları ilə) İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, 2011 Diaqramdan göründüyü 

kimi, birbaşa xarici investisiyaların strukturunda neft sektoruna yönəldilən 

investisiyalar hələ də şkil edir. 2009-cu ildə 2008-ci illə müqayisədə neft 

yönəldilən investisiyaların həcmi 900 milyon A ə ya 27% azalmışdır. ə təkcə neft 

sektoruna qoyulan investisiyalar cu il üzrə ümumi investisiyaların həcminə bərabər 
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ol ci ilin 6 ayı ərzində qeyri-neft investisiyalarının ümumi investisiyaların 

tərkibində xüsusi çəkisi 12% olmu bu göstərici 18% təşkil edib. Halbuki 2009 neft 

investisiyaları ümumi investisiyaların 20%- Göründüyü kimi, ilbə-il qeyri-neft 

investisiyalarının xüsusi ç azalmaqda davam edir. ənd təsərrüfatına investisiya 

qoyulmayıb. Xarici investisiyaların böyük əksəriyyəti sənaye sektoruna şdir ki, bu 

da vəsitlərin əsasən yarıdan çoxunu ğlı olan mədənçıxarma sənayesinə 

yönəldilməsi ilə olmuşdur. 

Diaqramdan göründüyü kimi, ən çox birbaşa xarici investisiya sənaye 

sektoruna yatırılıb. Sənaye sektoruna yatırılan vəsaitin həcmi ilə digər sektorlara 

qoyulmuş vəsaitlərin həcmi arasında kəskin fərq var və bu fərq sahədən asılı olaraq 

4-31 dəfə intervalındadır. Əgər diaqrama diqqət etdinizsə, görə bilərsiniz ki, 

diaqramda kənd təsərrüfatı ümumiyyətlə təsvir olunmayıb. Təssüf ki, həmin 

dövrdə xarici investorlar tərəfindən, kənd təsərrüfatına investisiya yönəldilməyib. 

Halbuki bu sektor ən çox xarici investisiyaya ehtiyac duyulan sektorlardan biridir. 

Xarici investorlar tərəfindən kənd təsərrüfatına vəasit qoyuluşu həm də bu sahədə 

yeni texnologiyaların tətbiqinə şərait yarada bilər ki, bu da məhsuldalığın 

artmasına səbəb olar. Xarici investisiyaların növləri Xarici investisiyaların 

investisiya növləri üzrə strukturunda birbaşa investisiyalar üstünlük təşkil edir. 

Belə ki, ümumi investisiyaların yarıdan çoxu birbaşa investisiyaların payına düşür. 

Diaqram 2 
Mənbələrə görə xarici investisiyaların həcmi 
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Diaqramdan göründüyü kimi, xarici investisiyaların strukturunda əsas yeri 

birbaşa investisiyalar və maliyyə kreditləri tutur. Onlar ümumi investisiyaların 

86%-ni təşkil edirlər. Portfel investisiyaları ümumi investisiyaların cəmi 2,2%-ni 

təşkil edir ki, bu da əsasən qiymətli kağızlar bazarının zəif inkişafı ilə bağlıdır. 

Xarici ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, ölkəyə investisiya cəlb etməyin ən asan 

üsullarından biri də portfel investisiyalarıdır. Bu həm də ölkənin xaricə açıqlığı və 

ölkə iqtisadiyyatının hansı 52% 2,20% 34% 0,03% 11,50% Birbaşa investisiyalar 

Portfel investisiyaları Maliyyə kreditləri Neft bonusu Digər investisiyalardərəcədə 

dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya olunduğunu göstərən amillərdən biridir. 

Azərbaycanda bu sahənin inkişafını ləngidən əsas səbəblər sırasına şirkətlərin 

korporativ idarəetmə standartlarını tətbiq etməməsi, mühasibatlığın beynəlxalq 

standartlara uyğun aparılmaması, həmçinin səhmdarlara dividendlərin 

ödənilməsində yaranan problemləri aid etmək olar. Azərbaycanın əsas investor 

ölkələri Ölkələr üzrə yanaşdıqda Azərbaycana ən çox investisiya qoyan ölkələr, 

ABŞ, Böyük Britaniya,Türkiyə və əsasən Qərbi Avropa ölkələridir. 

Diagram 3 

Ölkələr üzrə xarici investisiyaların dinamikası ABŞ doll 
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Diaqramdan göründüyü kimi, investisiyaların ölkələr üzrə strukturunda vahid 

tendensiya yoxdur. Yəni ötən ildə əsas investorlardan biri olan ölkənin, növbəti 

ildə qoyduğu investisiya kəskin azala bilir. Bunun əsas səbəblərindən biri 

investisiyaların əsasən neft sektoru ilə bağlı işlərə yönəldilməsidir. Lakin, 

Azərbaycana investisiya yatıran ölkələr arasında bütün illər üzrə öz xüsusi çəkiləri 

ilə fərqlənən ölkələr var ki, bunlar da əsasən ABŞ, Böyük Britaniya, Türkiyə, BƏƏ 

və Niderland Krallığıdır. Bu ölkələrin aktiv olmasının səbəbi də Azərbaycanın 

karbohidrogen ehtiyatlarının əsasən həmin ölkələrin şirkətləri tərəfindən hasil 

edilməsidir. 

Azərbaycan iqtisadiyyatına qoyulan investisiyaların həcminin ildən-ilə 

artmasına baxmayaraq, bu vəsitlərin iqtisadiyyata real təsirləri hiss olunmur. Bu da 

vəsaitlərin böyük hissəsini təşkil edən daxili investisiyaların xərclənməsi 

istiqamətində nəzarətin zəif olması ilə bağlıdı. Bu vəsaitlərin böyük bir hissəsi 

korrupsiyanın yeminə çevrilir. Həmçinin investisiyaların tərkibində neft sektoruna 

yönəldilən vəsaitlərin də həcmi böyükdü. Rəsmi məlumatlara əsasən, son 3 ildə 

neft sənayesinə yönəldilən investisiyalar ümumi investisiyaların 48-50%-ni təşkil 

edib. Xarici investisiyaların tərkibində neft sektoruna yönəldilən investisiyaların 

həcminin qeyri-neft sektoruna nisbətən üstünlük təşkil etməsi, Azərbaycanın qeyri-

neft sektorunun cəlb edici olmamasını göstərir. Bu onu göstərir ki, Azərbaycanda 

biznes mühitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində hələ çox işlər görülməlidi. İlk 

növbədə, mülkiyyət hüquqlarının toxunulmazlığı, müstəqil məhkəmə sistemi, kiçik 

və orta sahibkarlığın əlavə maliyyə mənbələrinə çıxışının genişləndirilməsi kimi 

sahələrdə islahatlar aparılmalıdı. İnvestisiyaların strukturunda xarici 

investisiyaların həcminin artırılması üçün vergi güzəştlərinin edilməsi və azad 

ticarət zonalarının yaradılması da vacib amillərdəndi.  

Cədvəl 2.6. 

İnvestisiyaların cəlb edilməsində valyuta məzənnəsi amili 

1995-2000 2001-2005 2006-2010 2011 2012 2013 

Şərti valyuta kursu 1,196 1,039 1,198 1,292 1,214 1,118 

Rəsmi valyuta kursu 0,843 0,853 0,880 0,79 0,78 0,78 

Fərq 0,352 0,333 0,283 0,502 0,434 0,338 
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Ölkənin qeyri-neft sektoruna xarici investisiyaların intensiv cəlbi üçün ÜTT-

yə üzvlük məsələsi də öz həllini tapmalıdı. Artıq Azərbaycanın yaxın qonşuları 

sayılan ölkələrin demək olar ki, hamısı bu təşkilatın üzvüdür. Bu isə Azərbaycanın 

gələcəkdə bu ölkələrlə olan iqtisadi əlaqələrinə öz təsirini göstərəcək. 

Azərbaycanın ÜTT-dən kənarda qalması həm də, qeyri-neft sektoruna investorların 

marağını azaldır. Çünki, ÜTT-yə üzvlük həm də, ölkə iqtisadiyyatının bir çox 

sahələrində liberallaşma və islahatlar deməkdir ki, xarici investorlarda bu 

islahatlardan bəhrələnmək istəyirlər. Bundan başqa neft sektoru ilə müqayisədə 

qeyri-neft sektoruna investisiya cəlb etmək çox çətindi. Çünki, ilk növbədə neft 

şirkətləri ilə müqayisədə digər sahələrdə çalışan investorların da maliyyə imkanları 

məhduddu və onlar da öz vəsaitlərini maksimum fayda əldə edə biləcəkləri və 

təhlükəsiz ölkələrə yatırmaqda maraqlıdırlar. Bu baxımdan, gələcəkdə ölkəyə 

investisiya cəlb etmək üçün Azərbaycanın qarşısında duran əsas məsələ yalnız 

islahatlar həyata keçirməkdi. 

Qrafik 4 

 

2013-cü ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycan iqtisadiyyatına qoyulan 

xarici investisiyaların ümumi həcmi 3,78 milyard manat təşkil edib ki, bu da ötən 

ilin müvafiq dövrünə nisbətən 31,18 faiz çoxdur. Trend-in məlumatına görə, bu 

barədə Dövlət Statistika Komitəsinin hesabatında deyilir. 
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Xarici ölkələr və beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən yanvar-noyabr aylarında 

Azərbaycan iqtisadiyyatına yatırılan investisiyaların 87,4 faizi (3301,4 milyon 

manat) Böyük Britaniya, ABŞ, Yaponiya, Norveç, Türkiyə, Çexiya və Fransa 

investorlarının payına düşür. 

Əvvəlki kimi Böyük Britaniya liderlik mövqeyini qoruyur. Onun xarici 

investisiyaların ümumi həcmində xüsusi çəkisi 35,9 faiz, investisiyaların özü isə 

1,354 milyard manat təşkil edib. 

Norveç investisiyaları 467,6 milyon manat (xüsusi çəkisi 12,4 faiz), ABŞ – 

454,64 milyon manat (12 faiz), Yaponiya – 346,06 milyon manat (9,2 faiz), Çexiya 

– 258,11 milyon manat (6,8 faiz), Türkiyə - 270,53 milyon manat (7,2 faiz), Fransa 

– 149,99 milyon manat (3,9 faiz), Rusiya və İran – hər biri 118,72 milyon manat 

(hər biri 3,1 faiz) təşkil edib. 

Beynəlxalq maliyyə institutlarından ən böyük investisiya həcmi Dünya Bankı 

tərəfindən qoyulub (3,7 faiz xüsusi çəki ilə 139,1 milyon manat). Asiya İnkişaf 

Bankı yanvar-noyabr aylarında Azərbaycanda layihələrin reallaşdırılmasına 42,3 

milyon manat (1,1 faiz), İslam İnkişaf Bankı isə 9,27 milyon manat (0,3 faiz) 

ayırıb. 

İqtisadi səmərə nöqteyi – nəzərdən səmərəli investisiya fəaliyyəti 

reallaşdırılan investisiya proqramlarında xərclər və gəlirlərin cəmiyyət üçün yararlı 

optimal hədd təşkil etdiyini bildirir. İnvestisiya fəaliyyəti investisiyalara xərclər bu 

qoyuluşlardan alınan gəlirlə bərabər olmayınca davam etməlidir. İnvestisiya 

qoyuluşundan alınan gəlir investisiya xərclərindən çox olduqca, investisiya 

proqramlarının həyata keçirilməsinə stimul güclü olacaqdır. Digər tərəfdən, yeni 

cəlb edilmiş işçilər tərəfindən istehsal olunan məhsulun dəyəri əlavə əmək haqqına 

xərclərdən böyük olduqca, müəssisələr yeni işçi qüvvəsi cəlb etməkdə davam 

edəcəklər.  

İnvestisiya qoyuluşunu elə həyata keçirmək lazımdır ki, investisiyaya sərf 

olunan xərc vahidinin verimi bütün investisiya proqramları üzrə eyni olsun. 

İnvestisiya qoyuluşları elə bölüşdürülməlidir ki, bir investisiya proqramının 

reallaşdırılmasından alınan faydalılığın artımı digərindən azdırsa, onda vəsaitlər elə 
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istifadə olunmalıdır ki, verə biləcəklərindən az məcmu faydalılıq alınırsa, onda az 

iqtisadi səmərə verən layihələrə çəkilən xərci azaltmaq və daha çox məsrəf sərf 

etmək hesabına yüksəldə  bilər. İstehlakçılar tərəfindən investisiyalardan 

maksimum səmərənin əldə edilməsi resepti ondan ibarətdir ki, onlar bütün 

investisiya layihələri və proqramları üzrə maksimum faydalılığın eyni olmasına 

nəzarət etməlidirlər. İnvestisiyalar elə həyata keçirilməlidir ki, bütün layihələr üçün 

son səmərə eyni olsun.  

Bazar iqtisadiyyatına keçid şəraitində respublika iqtisadiyyatına 

investisiyaların cəlb edilməsi dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindəndir. 

Ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyi, inkişaf perspektivləri ən çox neft sektoru ilə 

bağlıdır. Ona görə də, ölkədə investisiyalar ilk növbədə neft-qaz hasilatının 

artırılmasına yönəldilmişdir. 

1995-2013-ci illərdə respublika iqtisadiyyatına investisiyaların artırılması 

ümumi daxili məhsulun (ÜDM) həcmini artırmışdır. Bunu aşağıdakı cədvəlin 

məlumatları daha aydın əks etdirir. 

Cədvəl 2.7. 
Ümumi daxili məhsul 

İllər Cəmi (mln. manat) Adambaşına (manat) 
1995 2133,8 282,1 
2000 4718,1 595,1 
2005 12522,5 1513,9 
2006 18746,2 2241,1 
2007 26815,1 3168,5 
2008 40137,2 4603,7 
2009 35601,5 4033,2 
2010 42465 4753 
2011 52082 5752,9 
2012 54743,7 5966,1 
2013 57708,2 6207,3 

 

2.7. cədvəlinin məlumatlarından aydın olur ki, 1995-2013-ci illərdə ÜDM-un 

həcmi 12,6 dəfə, adambaşına düşən ÜDM isə 11,2 dəfə artmışdır. ÜDM-un 

tərkibində məhsul istehsalı 56,2%-dən  73,5%-dək artmış, xidmətlər isə 38,1%-dən 

20,2%-dək azalmışdır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, bazar iqtisadiyyatı şəraitində investisiya 

qoyuluşlarının həyata keçirilməsi üçün imkanlar kifayət qədər genişdir. Lakin, eyni 
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zamanda, istənilən təsərrüfat subyektinin investisiya məqsədi ilə istifadə oluna 

bilən maliyyə resursları da məhduddur. Ona görə də, investisiya qoyuluşlarının 

cəlb olunması üçün investisiya resurslarının səmərəli istifadəsi vəzifə kimi 

meydana çıxır. 

İnvestisiya qoyuluşlarının kim tərəfindən həyata keçirilməsindən asılı olaraq 

onun dövlət, şəxsi və xarici növləri fərqləndirilir. Zəruri olan investisiyaların cəlb 

edilməsi üçün dövlət daxili və xarici mənbələrdən istifadə edir. Daxili mənbələr 

əsasən dövlət və yerli büdcə vəsaitlərindən, təsərrüfat subyektlərinin bütün növ 

fəaliyyətindən əldə olunan gəlirdən, həmçinin ayrı-ayrı fiziki şəxslərin vəsaitləri 

təşkil edir. 

Cədvəl 2.8. 
İqtisadiyyatın sahələri üzrə əsas kapitala yönəldilmiş xarici investisiyalar 

 2002 2012 
 Xüsusi çəkisi, % Xüsusi çəkisi, 

% 
Əsas kapitala yönəldilmiş xarici investisiyalar, cəmi 100,0 100,0 
1. Kənd təsərrüfatı, ovçuluq və meşə təsərrüfatı 0,8 1,0 
2. Sənaye 91,2 94,1 
O cümlədən: 
Mədənçıxarma sənayesi 

66,1 90,6 

Emal sənayesi 8,0 0,1 
Elektrik enerjisi, qaz və suyun istehsalı və bölüşdürülməsi 17,1 3,4 
3. Tikinti 0,4 0,1 
4. Topdan və pərakəndə ticarət, avtomobillərin, məişət avadanlıqlarının və 
şəxsi əşyaların təmiri 

0,1 0,0 

5. Mehmanxana və restoranla xidmətlərin göstərilməsi 0,0 - 
6. Nəqliyyat, anbar təsərrüfatı və rabitə 2,2 4,4 
7. Daşınmaz əmlakla əlaqədar əməliyyatlar, icarə və istehlakçılara 
xidmətlərin göstərilməsi 

0,6 0,0 

8. Təhsil 0,2 0,3 
9. Səhiyyə və sosial xidmətlərin göstərilməsi 3,1 0,1 
10. Digər kommunal, sosial və fərdi xidmətlər 1,2 0,0 

 

Fikrimizcə, ümumiyyətlə bizə xaricdən gətirilən maliyyə kapitalı deyil, 

qabaqcıl texnologiyaları əks etdirən investisiyalar daha çox gərəkdir. Belə ki, elə 

investisiyalar var ki, onlar özlərinin sahib olduğu texnologiyaların, vəsaitlərin 

alınması şərtlərini ifadə edir. Bu zaman investisiya cəlb edilən tərəfi, investor 

təkrar maliyyələşdirir və alınan mənfəət ikiqat olur. Belə investorlarla münasibətlər 

qurulan zaman iki qat mənfəət aspekti önə çəkilməli və o, şərtlərin 

mülayimləşdirilməsində nəzərə alınmalıdır. 

İnvestisiya mühitini təhlil etdikdə ən mühüm amil nəhəng neft ehtiyatlarının 

önə çəkilməsi ilə bağlıdır. Məhz bu ehtiyatlar böyük maraqların əsas hissəsini də 
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təşkil edir. Müasir məqamda birbaşa investisiyaların partnyorluq və strateji 

birliklərdə iştirakla bağlı olan forması daha çox yayılmışdır. Müştərək müəssisə 

təşkil etməklə xərcləri və riski bölüşdürən firma partnyorluq çərçivəsində yeni 

istehsal gücü, məhsul çeşidi yaratmaqla distributor şəbəkəsi formalaşdırır. Belə 

partnyorluq daha tez əmələ gələn ucuz və daha kiçik riskliliyi ilə fərqlənir. 

Birbaşa investisiyanın xarici filial yaratma forması da geniş yayılmışdır. 

Burada iş qurmanın səmərəliliyi ölkənin iqtisadi, siyasi və mədəni şəraitinin 

mənimsənilməsi dərəcəsindən asılıdır. Digər bir xüsusiyyət xarici birbaşa 

investisiyalarda yeni təşkilatın yaradılması ilə bağlıdır. Ağ kağızdan başlanan belə 

təşkiletmə investorun tam nəzarəti və yüksək mənfəətliliklə xarakterikdir. Burada 

risk ehtimalı yüksəkdir. Lakin daha çox və əhəmiyyətli təminatı bazar 

prinsiplərinə, dünya meyarlarına cavab verən investisiya mühitinin formalaşması 

ilə əlaqədardır. Bununla belə iqtisadiyyatın inkişafına vençur kapitalının cəlb 

edilməsi təşəbbüsləri də yerini almalı, azad iqtisadiyyat qurma prosesində də bu 

amildən yetərincə istifadə olunmasının hüquqi bazası və iqtisadi mexanizmləri 

işlənib hazırlanmalıdır. 

“Əsrin müqaviləsi” imzalanan gündən başlanan investisiya qoyuluşları bu gün 

də davam etməkdədir. Əgər ölkə iqtisadiyyatına xarici investisiya qoyulmasına 

başlanandan “Əsrin müqaviləsi” imzalanana qədər əsas kapitala 200 milyon manat 

xarici investisiya qoyulmuşdursa, sonrakı illərdə onun həcmi dəfələrlə  

      Qeyd etmək lazımdır ki, 2002-2012-ci illərdə iqtisadiyyatın sahələri üzrə 

əsas kapitala yönəldilmiş xarici investisiyalar artmışdır. Cədvəlin məlumatlarından 

aydın görünür ki, əsas kapitala yönəldilmiş xarici investisiyaların 94,1%-i sənaye 

sahəsinə, o isə əsasən neft sənayesinə (90,6%) yönəldilmişdir. Sənayedə əsas 

kapitala yönəldilən xarici investisiyalar 2007-ci ildə 2000-ci ilə nisbətən 5,8 dəfə 

artmışdır.  

      Qeyd etmək lazımdır ki, investisiyaların dinamiki artması ilə bərabər 

Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrlə ikitərəfli əməkdaşlığı inkişaf edir. 30-

dan çox ölkələrlə müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıq haqqında 300-dən artıq 

müqavilələr bağlanmışdır. 
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2012-ci ildə Azərbaycan Respublikasında 1163 xarici və müştərək 

müəssisələr qeydiyyata alınmış, onların hamısı tamamilə xarici kapitalla işləyir. 

Ölkənin investisiya əməkdaşlığının genişlənməsi xarici ölkələrlə ticarət 

əlaqələrinin inkişafına pozitiv təsir etmişdir. 

Təhlil materialları göstərir ki, iqtisadiyyata yönəldilən investisiyaların ən çox 

hissəsi neft-qaz sənayesinə yönəldilmişdir. Dünyada mövcud olan təcrübə göstərir 

ki, ölkənin iqtisadiyyatının neft gəlirləri hesabına yaradılmış fondlar vasitəsilə 

aparılmalıdır. Bu baxımdan Azərbaycan dövlətinin düşünülmüş neft strategiyasının 

reallaşdırılması istiqamətində yaradılmış neft fondu xüsusi əhəmiyyətə malikdir. 

Son illərdə Azərbaycan hökuməti investisiya fəaliyyətinin tənzimlənməsi 

sahəsində bir sıra tədbirlər həyata keçirir. Bunlar içərisində investisiya 

fəaliyyətinin hüquqi əsasları yaradılmış, vergi, gömrük sistemi işlənilmiş, xarici 

investisiyaların cəlb edilməsinin təşkilatı mühiti təkmilləşdirilmişdir. 

Ölkəmizdə xarici investisiyaların sahə quruluşu təkmilləşdirilməlidir. 2005-ci 

ildə investisiya fəaliyyəti haqqında qəbul edilmiş, qanun 1992 və 1992 qanunları 

və xarici investisiyaların mühafizəsi kimi köhnə qanunları dəyişdirəcəkdir. 

Qanunda investisiyaların regionlar və qeyri-neft sektoruna cəlb edilməsini 

həvəsləndirən tədbirlər nəzərdə tutulmuşdur. 

Qeyd etmək lazımdır ki, investisiyaların qeyri-neft sektoruna cəlb edilməsinin 

maliyyə vasitələri praktiki olaraq yoxdur. əlbəttə, neft sektoruna investisiyaların 

cəlb edilməsinin məhsulların bölüşdürülməsi müqaviləsi qeyri-neft sektoruna da 

aid edilə bilər. Hər bir fərdi halda belə kontraktlar vergi və ya digər güzəşt 

növlərini nəzərə ala bilər. 

Azərbaycan iqtisadiyyatının istehsalın texniki səviyyəsinin yüksəldilməsi, 

mütərəqqi idarəetmə və informasiya texnologiyalarının tətbiqi üçün birbaşa kapital 

qoyuluşuna tələbatı çox yüksəkdir. Ona görə də, investisiya siyasətinin 

kompleksliliyinin artırılması ölkəmiz üçün birinci dərəcəli vəzifələrdən biridir. Bu 

məsələnin həllində ölkəyə xarici investisiyaların cəlb edilməsi prosesində iştirak 

edən dövlət strukturu mühüm rola malikdir. Həmin vəsaitlərin vasitəçisi və ya borc 
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alan dövlət konkret layihələrin prioritetliyini düzgün təyin etməli, iqtisadiyyatın 

sahələri arasında alınmış investisiyaların bərabər bölüşdürülməsini təmin etməlidir. 

Azərbaycan özünün təbii resursları və nisbətən yüksək iqtisadi potensialı ilə 

xarici iqtisadi əlaqələrin səmərəli inkişafına əlverişli şəraitə malikdir. Ölkəyə xarici 

investisiyaların axınına təsir edən şərait bir sıra kompleks amillərdən asılıdır. Bu 

amillər investisiya şəraitini təşkil edirlər. Həmin şəraitə ölkə iqtisadiyyatının 

vəziyyəti, sosial stabillik, mədəniyyət və digər amillər aid edilməlidir. Onlar xarici 

investorlar tərəfindən investisiya miqyası və istiqamətləri qəbul edildikdə nəzərə 

alınırlar. İnvestisiya mühitinə regionların obyektiv imkanları (investisiya 

potensialı) və investorun fəaliyyətinin şəraiti də (investisiya riski) daxildir. 

Regionların investisiya potensialına ərazinin kəmiyyət xarakteristikası, orada 

istehsal amillərinin (təbii resurslar, işçi qüvvəsi, əsas fondlar, infrastruktur və s.) 

mövcudluğu daxildir. 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının ticarət və inkişaf konfransının hesabatına 

əsasən Azərbaycan dünyada dünyada investisiya cəlb ediciliyinə görə lider 

ölkələrdən biridir. Bu göstərici ÜDM-un həcminin əhalinin sayına və birbaşa 

investisiyaların həcminin adambaşına düşən göstəricisinə görə hesablanır və 

ölkənin xarici investisiyalara açıqlığını xarakterizə edir. İnvestisiya cəlb ediciliyi 

göstəricisinə görə Azərbaycan 2002-ci ildə 13, 2003-cü ildə üçüncü, 2006-cı ildə 

birinci yerdə olmuşdur. 

İnvestorlar üçün mühüm amillərdən biri respublikanın nəqliyyat sistemini 

modernləşdirərək Avropa-Qafqaz-Asiya beynəlxalq nəqliyyat koridorunun 

geosiyasi, iqtisadi imkanlarından istifadəyə yönəldilməsidir. Maşınqayırma, kimya, 

neft-kimya, nəqliyyat, yüngül, yeyinti sahələrində istifadə olunmamış güclərin  

çoxluğu mövcud istehsalların modernləşdirilməsinə yönəldilən kapital qoyuluşuna 

investorlara geniş imkanlar yaradır. Azərbaycanın iri sənaye şəhərlərində (Bakı, 

Gəncə, Sumqayıt, Mingəçevir, Şirvan) ixtisaslı kadrlar və işçi qüvvəsinin 

mövcudluğu investorlar üçün əlavə stimuldur. Faydalı qazıntıların əhəmiyyətli 

ehtiyatı, o cümlədən titan, kobalt, qızıl, gümüş, mis və sairənin ehtiyatlarının 

olması mədənçıxarma sənayesinə perspektiv qoyuluşları labüd edir. Eləcə də, 
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ölkənin kənd təsərrüfatı və kənd təsərrüfat məhsullarının emalı sənayesinə 

investisiyaların qoyuluşu perspektivli sahələrdəndir. Xüsusilə şərab istehsalı üzrə 

xarici partnyorlarla birgə əməkdaşlıq çox əlverişli sahədir. 

Azərbaycan iqtisadiyyatının qeyri-neft bölmələrindən biri də əlverişli təbii 

şərait olan turizmin inkişafıdır. Qloballaşma şəraitində dünya təsərrüfatında 

dinamik sferalardan olan turizmin imkanları çox genişdir. 

İnvestisiya əməkdaşlığının yaradılmasında “yeni investisiya formalarına” 

xüsusi fikir verilməlidir. Onlar praktiki olaraq texniki kömək şəklində və i. a. 

kapitalın ixracı formasının bir növüdür. Belə formalara qarışıq sahibkarlıq, hər cür 

mümkün ola bilən texniki köməyin növləri kimi “xidmətə” kontraktların 

bağlanması və i. a. Baxmayaraq ki, son nəticədə xarici kapital milli iqtisadiyyatın 

inkişafına, onun elmi-texniki səviyyəsinə təsir göstərir, “yeni investisiya 

formalarının” tətbiqinə qəbul edən ölkələr tərəfindən çox ehtiyatla yanaşılmalıdır, 

çünki o, gözlənilməz nəticələrə gətirib çıxara bilər. 

Azərbaycanda investisiya əməkdaşlığının potensial imkanlarının səmərəliliyi 

mütərəqqi forma olan lizinqdən istifadə edildikdə daha geniş açıla bilər. Son illərdə 

bu forma inkişaf etmiş ölkələrdə geniş yayılmışdır. O, həmin ölkələrdə investisiya 

fəaliyyətinin əsas mexanizmlərindən birinə çevrilmişdir. “Yeni investisiya 

formalarının” dünyada tətbiqi təcrübəsinin çox cəhətliliyinin öyrənilməsi 

respublika iqtisadiyyatının dünya təsərrüfat sisteminə inteqrasiya prosesini 

gücləndirəcəkdir. 

Azərbaycan Respublikasının ərazisində investisiya fəaliyyətinin 

(sərmayədarlığın) ümumi sosial, iqtisadi və hüquqi şərtləri və xarici investisiya 

qoyuluşunun hüquqi və iqtisadi prinsipləri müvafiq olaraq “İnvestisiya fəaliyyəti 

haqqında” və “Xarici investisiyanın qorunması haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu ilə müəyyənləşdirilir. 

Hökumət xarici investorlara aşağıda göstərilən əlavə hüquqi təminatlar verir: 

- Qanunvericiliyin pisləşməsinə qarşı. İnvestisiyalar həyata keçirilən zaman 

mövcud olan qanun 10 il ərzində qüvvədə olacaq. 
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- İnvestisiyaların milliləşməsinə (millətin və dövlətin maraqlarına zidd olan 

hallar istisna olmaqla) və rekvizisiyasına (təbii fəlakətlər, epidemiyalar və 

fövqəladə hallar istisna olmaqla) qarşı. Milliləşmə ya rekvizisiya həyata keçirilsə, 

zərərçəkmiş xarici investorlar təcili və adekvat kompensasiya ilə təmin olunurlar. 

- Dövlət orqanları tərəfindən keçirilmiş qeyri-qanuni tədbirlər nəticəsində 

zərərçəkmiş xarici investorlara kompensasiya ödənilir 

- Vergilərin ödənilməsindən sonra əldə olunan gəlirin azad repatriasiyası. 

3.2. Azərbaycanın transmilləşmə proseslərin xarici ticarətinə  təsirin 

qiymətləndirilməsi 

Transmillələşməni xarici ticarətə əsasən ixraca təsirini müəyyən etmək üçün 

iqtisadi-riyazi modеllər və hеsablamalar əsasında aparılmalıdır. Bu bəndi bеlə izah 

еtmək olar ki, dövlət analitik təhlil mеtodları ilə hеsablanmış sistеmli məlumatlara 

malik olmadan mеtod və üsulların yеrində və zamanında tətbiqini həyata kеçirə 

bilməz. 

Transmillələşməni ixraca təsirini müəyyən etmək mərhələlərə bölmək 

prinsiplərinə uyğundur və məsələnin mahiyyətini anlamağa kömək еdir. Bütün 

ölkələr iqtisadi diplomatik fəaliyyət zamanı ilkin mərhələ olaraq araşdırma və 

kəşfiyyat dövründən başlayırlar. Göstərilən prinsipi başa düşmək üçün məsələni 

diffеrеnsasiya еtmək lazımdır. Yəni ölkə ilk olaraq fəaliyyət müstəvisinin (ölkənin 

və ya rеgionun) imkanlarını öyrənir və həmin imkanları hеsablı şəkildə təhlil еdir. 

Belə bir yanaşmanı nəzərə alaraq biz ölkəmizin əsas ticarət tərəfdaşlarını nəzərə 

alaraq təhlilin yeni yanaşmanı təqdim etmək istərdik.  

Belə ki şəkil 1 göstərilən diaqrammanın əsasında ölkəmizin xarici ticarət 

dövriyyəsinin nisbi artımını müşahidə etmək olar. Belə ki 2006-ci ilin sonunda və 

2010-ci ilin əvvəlində dünya iqtisadi resessiyanın başlanmasına baxmayaraq çox 

önəmli bir artım müşahidə olunmuşdur. Belə situasiyanı belə izah etmək olar: 

dünya iqtisadi böhran zamanı əksər ölkələrdə antiböhran paketi gəbul olunur o da 

olkələrdə daxili istehsalın artımıni təşkil edir. Əsasən Avropa məkənında Qərbi 

Avropa daha sürətli formada Aİ-na yeni gəbul olunmuş MŞA ölkələrinə investisiya 
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yatırımı siyasətini həyata keçirdir, istehsalın artımı isə enerji resursların 

istehlakının artmasına səbəb olur. Bu istiqamətdə Avropaya enerjiresursların nəqli 

maqistralların diversifikasiyası və bu üzrə layihələrin gəbul edilməsi məsələləri 

daha da sürətlə həyata keçirilmişdir. Bu onu deməyə imkan verir ki Azərbaycanın 

geoiqtisadi üstünlükləri artır və təbii ki iqtisadi diplomatiyanın şərtləri daha da 

mürəkkəbləşir. Bu onunla bağlıdır ki, Azərbaycan öz üstülüklərindən istifadə 

edərək valyuta gəlirlərini artıraraq investor səviyyəsinə çatıb bu da artıq iqtisadi 

diplomatiya hədəflərini genişlənməsinə müsbət təsir edib. Ayrı sözlə iqtisadi 

maraqlardan başqa siyasi dividentlərin əldə edilməsi imkanları artır.      

 

Diaqram 4. Xarici ticarət proqnoz  

Diaqramda göstərildiyi kimi 2009-2012-ci illər ərzində xarici ticarətin zəif 

artımı baş verir hansıki demək olar bütün ixrac edilən malların mövqelərinin 

möhkəmlənməsi və stabil inkişafına təsir göstərir. Diaqram 2 –də göstərilən xarici 

ticarətin əsas göstəricilərinin trendlərinin analizi əsasında görünür ki, ixrac trendi 

xarici ticarətin dinamikasının əyrisini göstərir. Bu bizə onu deməyə əsas verir ki, 

son 2o ildə milli iqtisadiyyat  ixrac hesabına inkişaf edir, yəni idxalın artımı faktiki 

olaraq iqtisadiyyatın durumunun pisləşməsini bildirmir. Hər şey effektiv mal 

strukturuna əsaslanır.  İdxal trendinin analizinin göstərdiyi kimi ixracla 

müqayisede dinamkia dəyişikliklərsiz qalmışdır.  Bizim fikrimizcə ixracla 

yaranmış vəziyyət idxal strukturunda əhəmiyyətli dərəcədə təsir etməli idi, yəni, 
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daxili istehsalı yüksəldərək (artıraraq) yüksəktexnologiyalı avadanlıqla və  ilkin 

emalın məhsuluyla mal idxalını zənginləşdirmək mümkün olardı.  

 

Diaqram 5. Xarici ticarətin göstəricilərin proqnoz nəticələri 

Eyni zamanda, diaqramda göründüyü kimi, 2009-2012-ci illər ərzində, idxalın 

trendi ixraca analoji olaraq eyni konfiqurasiyanı təsvir edir, hansıki bu da ölkədə 

idxalı əvəz edən məhsulun payının yüksəldiyini göstərir .  "TENDENSİYA" 

funksiyasından istifadə əsasən "EXSEL" proqramnını təminatı əsasında bizim 

tərəfimizdən 1992-2025-ci il ərzində xarici ticarətin və onun əsas göstəricilərinin 

dinamikasının ekstrapolyasiyası metoduna əsaslanan nümunəvi (təxmini) proqnoz 

keçirilmişdir. 

 

 Diaqram 6. Birbaşa xarici investisiyaların proqnozu 

Beləliklə, əgər xarici iqtisadi siyasətdə hər hansı dəyişikliklər olmayacaqlarsa, 

onda vəziyyət aşağıdakı qaydada yaranacaq: yaxınlaşmalar 87% əmsalı  zamanı 

xarici ticarətin illik həcmi, yəni ixracın sabit mal strukturu vaxtı (yanında) orta 

hesabla 2 milyard dollara yüksələcək . Xətt funksiyasının analizi və ixracın 
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proqnozunun tənlikləri onu göstərir ki, yaxınlaşmanın əmsalı zamanı olan mal 

strukturu vaxtı  83% illik artma 1,5 milyard dollar daxilində olacaq.  

İdxala gəlincə, o yaxınlaşmanın əmsalı 1 milyard dolda illik artma vaxtı sıra 

(nizam) 95% təşkil edir., yəni alınır ki, ixracın olan mal strukturu vaxtı (yanında), 

idxalın mal strukturu dəyişikliklərsiz qalmayacaq, həm də ölkə daxili bazarında öz 

mövqelərini möhkəm tutacaq. Belə nəticə  bizə saldo üzrə (görə) analoji 

göstəriciləri təhlil etməyə icazə verir.  

Tədqiqatlar göstərir ki, xarici ticarətin göstəricilərinə əsasən geoekonomik 

vəziyyətin analizində Birbaşa Xarici İnvestisiyaları  (BXİ) cəlb etməklə vəziyyətə 

baxmaq lazımdır. 

BXİ-ların təhlili üçün biz həmçinin 2025-ci ilin hesabatları proqnozuna 

müəyyən göstəricilərə əsasən trend hazırladıq.  Bu dəfə bizim tərəfimizdən xətti və 

polinominal bərabərləşdirmə işlənib hazırlanmışdır. İki hadisədə kifayət qədər 

yüksək yaxınlaşmanın əmsalı və 98%-ni  təşkil edir. Xətti bəraberliye əsasen 

müəyyən edilir  ki, indiki vəziyyətin dəyişməzliyi və  nümunəvi axın xətt tənliyi 

üzrə BİX-lər 606,1 milyon doll təşkil edəcək. 

  Onda vəziyyətdən asılı olaraq polinomial tənliyin həllinə əsasən bu rəqəm 

37,6 milyon dollardan 65 milyon dollara qədər dəyişiləcək. Proqnozlaşdırılan 

göstəricilərə görə, 2012-ci il ilə müqayisədə BXİ-lər in həcmi təxminən 65% 

yüksələcək. Bizim fikrimizcə belə artma yüksək hesab etmək çətindir.   

 Keçirilmiş tədqiqatlar ticarətin arasında sıx əlaqəni aşkar edir və BİX-lər-, 

onu göstərirərək ki, təsir ticarətə BİX-lər bir çox şeydə istehsal əlaqələriylə və 

yayılmanın effektləriylə şərtləşir, hansı ki, məhsulun satışının yeni kanalları 

yaradılır, müxtəlif ölkələrin istehsalçılarının arasında əməliyyat, istehsal və 

transaksion xərcləri azalır. Xüsusən əgər BİX-lər bilavasitə xarici ticarətin 

dinamikasına təsir edəcəklərsə. 

Bizim tədqiqatımız hər iki geoekonomik cəlbediciliyin bir birindən asılı 

olmasının göstəriciliyini vurğulamalı idi.  Qoyulan məqsədin yerinə yetriliməsi 

üçün çoxsaylı tənəzzül modeli qurulmuşdur. Birinci halda əgər xarici ticarət 

yekunlasşdırıcı, BİX-lər isə dəyişkən göstəricidirsə. Göstərilən əlavə proram 1-də 
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riyazi yazı onu göstərir ki, hər iki hadisədə xarici ticarətin dinamikasının 

dəyişikliyi PİYLƏR dinamikanın dəyişikliyinə təsir edəcək və əksinə. Demək 

lazımdır ki, çoxsaylı tənəzzülün modelinin qurulması 1995-2025-ci il alınmış 

proqnozlaşdırılan göstəricilər üçün həyata keçirilirdi. Qeyd etmək lazımdır ki, 

çoxsaylı tənəzzülün modelinin qurulması 1995-2025-ci il alınmış proqnozlaşdırılan 

göstəricilər üçün həyata keçirilirdi. Eyni zaman biz tənəzzülün çoxistiqamətli 

tənliklərini aldıq. Xarici ticarətin nəticəvi göstəricisi vəziyyətində bu cür reqressiya 

tənliyi alınır: 

 Y = -24.69 + 3.72X1; (1)  

Y = 13.86 + 0.24X1;    (2)                                                             

Başqa sözlə, mənfi tendensiya hətta xarici ticarətin yüksək dinamikasında bu 

göstəricilərin yüksək korrelyasiyası vaxtı BIX-lərə təsir etməyəcək.  Belə iddia 

bizə xarici investisiyanın siyasətinin effektivliyini yüksəltmək tələb olduğu 

nəticəsini  çıxartmaq hüququnu verirdi. Belə, çox ölkələr, idxalatçı olaraq, investor 

deyillər, həmçinin Azərbaycan çox ölkələrə öz məhsulunu ixrac edərək, təəssüf ki, 

bu ölkələrə investisiyalar həyata keçirmir.  Başqa reqression tənliyin analizi xarici 

ticarətin müsbət tendensiyasını göstərir, yəni xarici ticarətin yaranmış dinamikası 

istiqamətləri və investisiyanın həcmlərini dəyişdirməyə icazə verir.  

Necə inkişaf edən ölkələrdə ixracın müvəffəqiyyətli genişlənməsi təcrübəsi 

göstərir ki, aktiv investisiyalaşdırma İdxalın həcminin 50 faizdən çoxunu təşkil 

edərək və  eksportun artımına təsir edərək bir çox yeni kompaniyaların xarici 

bazarına çıxışla müşayiət olunur. Və buna görə, xarici iqtisadi strukturun 

təkmilləşdirilməsinin əsas şəraitindən (şərtlərindən) birinə xarici kapitalla böyük 

qüvvədə olan müəssisələrin yetərli miqdarının yaradılması lazımdır. 

Azərbaycanın geoekonomik cəlbediciliyinin təhlili üçün bizim tərəfimizdən 

bir necə ölkənin xarici ticarət göstəricilərinin təhlili aparılmışdlr hansıki bu ölkələr 

hazırki tədiqat işinin qarşıdaki bölmələrinə əhəmiyyətli təsir edəcəkdir. 
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Diaqram 7. MDB ölkələrilə ixrac dinamikası 

Diaqram 7 də göstərildiyi kimi MDB ölkələri arasındak böyük idxal Rusiyaya 

məxsusdur. Eyd etmək lazımdır ki,  bir necə ticarət rupları ilə yanaşı, Azərbaycan 

Rusiya ilə ticarətdə də  münasib saldoya malikdir. Bundan başqa, malların 

əksəriyyəti  yükəsk daxili ticari sahə indeksinə malikdirlər  və buna görə, 

təkmilləşdirmənin əsas şəraitindən (şərtlərindən) birinə malikdirlər.  

 

 Diaqram 8. MDB MDB ölkələrilə idxal dinamikası 

Diaram 8 də göstərildiyi kimi, ixracın və idxalın səviyyələri öz 

konfiqurasiyası üzrə nə uyğun gələ, nə də ticarət münasibətlərinin (əlaqələrinin) 

kifayət qədər güclü sabitliyini göstərə bilər. daha əvvəl bəhs etdiyimiz kimi, 

Rusiya nəinki Azərbaycan, həmçinin Cənubi Qafqazın bütün regionları üzrə 

yeksək geoiqtisadi marağa malikdir. Həmçinin, geoiqtisadi maralar üstünluk təşkil 

edir- Rusiyanın iqtisadi marağı Qərbi Avropa və Cənubi –Şərqi Asiya tərəfə 

istiamətlənmişdir. Lakin son dövrlərdə Rusiya tərəfindənGömrük Birliyinin 

yaradılması ilə irəli sürülən təzyiq onu göstərir ki, ölkə geoiqtisadi maralarini 

genişləndirir. Ermənistan da həmçinin Gömrük Birliinə daxil olaraq özünün 

Rusiyadan iqtisadi və siyasi cəhətdən asılı olduğunu sübut etmişdir. 
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Diaqramm 9. Rusiya Fed. idxal trendi 

Azərbaycanla əlaqədar olaraq diaram 6 da Rusiyadan olan idxal 

göstərilmişdir. Və göründüyü kimi, yaxınlaşma əmsalı təxminən 82% idxalın orta 

sabitliyini göstərir. Təqdim edilmiş xətt tənliyinə görə (əsasən) hər il idxalın artımı 

demək olar ki, 75 milyon dollar təşkil edirdi. 

Diaqram 6-da ixracın trendi təqdim edilmişdir və burada gördüyümüz kimi 

aşağı sabitlik (yaxınlaşmanın əmsalı – 60%) müşahidə olunur, bu  da onu göstərir 

ki, yerli məhsulun mövqeləri o qədər də möhkəm deyil və tamamilə ola bilər ki, 

Rusiyaya ixrac tədricən enəcək. Belə ki, təqdim edilmiş tənliyə əsasən, hər il   

ixracın artımı adətən 40,5 milyon dollar olurdu. 

 

 Diaqramm 10. Rusiya Fed. ixrac trendi 

Digər strateji tərəfdaşımızla- Türkiyəylə xarici ticarət əlaqələrin təhlili, 

göstərdi ki,  həmçinin idxal  da sabit deyil, çünki, yaxınlaşmanın əmsalı 1-dən 

aşağı olmuşdur. (diaqram 11) Bu cür vəziyyət çoxsaylı amillərlə şərtlənmişdir. 

  Göründüyü kimi, 2009-cu ildən başlayaraq, idxal azalmış, 2010-cu ildə ən 

aşağı nöqtəyə çatmış, yalnız 2012-ci ildə sıçrayışlar baş vermişdir. 
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Diaqramm 11. Türkiyə ilə idxal trendi 

İxraca gəlincə, Türkiyə bizimlə müqayisədə daha davamlı   ixrac trendini 

(meylini) nümayiş etdirmişdir, yəqin bu onunla bağlı olmuşdur ki, ixrac edilən  

mallar qrupunda əsasən enerji resurslarları üstünlük təşkil etmişdir.(diaqram 9)  

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Türkiyəylə ticarətdə sahələrarası ticarət problemi 

mövcuddur. 

 

Diaqramm 12. Türkiyə ilə ixrac trendi 

Həmçinin, ABŞ da Rusiya kimi Cənubi Qafqaza öz geosiyasi və geoiqtiadi 

maraqları çərçivəsində   baxır. Xarici iqtisadi göstəricilərin təhlili göstərir ki, idxal 

təxminən illik artımın təqribən 23 milyon dollar olmasına rəqmən aşağı sabitliyə 

(yaxınlaşmanın əmsalı – 54%) 23 malikdir. 

İxrac isə demək olar ki,   ixracın illik artımın 12,3 milyon dollar olmasına 

rəğmən sıfır sabitliyi göstərir. 
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Diaqramm 13. ABŞ-la idxal trendi 

Ölkəmizin geoiqtisadi cəlbediciliyinin təhlilinə belə yanaşma göstərir ki,    

ABŞ əsasən geosiyasi strategiyanı həyata keçirir, yəni siyasi mexanizmlərdən 

istifadə edir və bir ticarət tərəfdaşı olanölkə kimi Azərbaycanla az maraqlanır.  

Eyni vəziyyət Avropa Birliyi ölkələriylə xarici ticarətin təhlili zamanı da 

ortaya çıxır. Belə ki, ixracın aşağı sabitliyi şəraitində (yaxınlaşmanın əmsalı – 

45,8%)   illik artım təxminən 76 milyon dollar təşkil edir. 

 

Diaqramm 14. ABŞ-la ixrac trendi 

İdxalın təhlili onun ixracla müqayisədə daha yüksək sabitliyini göstərir, lakin 

illik artım  11,7 milyon dollar olmaqla çox  kiçikdir. Belə vəziyyətin səbəbləri 

Cənubi Qafqaz ölkələriylə bağlı Avropa Birliyinin ümumi iqtisadi siyasətindəki 

çoxsaylı amillərlə bağlıdır və  ayrıca bir tədqiqat mövzusunu təşkil edir. Amma 

onu da qeyd etmək lazım gəlir ki, ABŞ kimi   Avropa Birliyi də daha artıq 

dərəcədə  iqtisadi   deyil, geosiyasi münasibətlər rakursunda maraqlıdırlar. 
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Diaqramm 15. Aİ ölkələrilə ixrac trendi 

Yaponiya ABŞ-dan və Qərbi Avropadan sonra dünyanın siyasi və iqtisadi 

inkişafında  başlıca güc mərkəzlərindən biridir. Analoji təhlil göstərir ki, xarici     

Yaponiyanın Azərbaycanla bağlı ticarət siyasəti   ABŞ-ın siyasətiylə bənzərdir, 

çünki, eyni xüsusiyyətlərə malikdir. Yaponiya da, bizim ölkəmizin enerji 

resurslarlarında maraqlıdır və Cənubi Qafqazla, və konkret Azərbaycanla bağlı 

ABŞ-ın siyasətini praktik olaraq dəstəkləyir və onun yolu ilə gedir. 

Eyni zamanda təqdim edllən trendlər onu da göstərir, idxal ixracla 

müqayisədə daha sabit və  möhkəmdir, yəni Yaponiya əslində bizdən maldığı 

məhsulla müqayisədə    bizə daha çox  satır. İdxalın əmtəə-mal strukturu göstərir 

ki, idxal edilən məhsulun əksəriyyəti avadanlıqdır və müvafiq olarq, istehsal 

infrastrukturunun modernləşdirilməsində istifadə edilir. 

 

 Diaqramm 16. Aİ ölkələrilə idxal trendi 

İxraca gəlincə onu   qeyd etmək lazımdır ki, Yaponiyanı səmərəli ticarət 

partnyoru adlandırmaq çətindir, çünki, ixracın tendensiyası azalmaya doğru gedir. 
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 Diaqramm 17  Yaponiya ilə idxal trendi 

Prinsip etibarilə onu qeyd etmək lazımdır ki, amerika, avropa və yapon 

şirkətlərinin əksəriyyətinin bizim ölkəmiz üçün nəzərdə tutulmuş malları bu gün     

“Yeni Sənaye Ölkələri” (NİS) adlandırılan ölkələrtdə istehsal edilir. Əslində 

liderlik edən transmilli korporasiyalar (TNK) malları məhz bu ölkələrdə istehsal 

edilir və ixrac edilir. Məhz buna görə biz həmçinin Cənub-Şərqi Asiyanın və Latın 

Amerikasının “Yeni Sənaye Ölkələriylə” xarici ticarətinin təhlilini vacib hesab 

edirik. 

 

Diaqramm 18. Yaponiya ilə ixrac trendi  

Əslində, diaqramda 16-da göründüyü kimi   hərçənй ixrac  aşağı sabitliyə 

malik olsa da, ABŞ-la müqayisədə, Yaponiya və Avropa Birliyi ölkələriylə illik 

artım 33,8 milyon dollar təşkil etdi. Bundan başqa qlobal dünya böhranı dövründə 

ixracın azalmasının templəri yüksək deyildi. Başqa sözlə, bu ölkələr bizim 

məhsulumuza getdikcə artan tələbata malikdir. 

Касательно экспорта, то следует заметить, что Японию сложно назвать 

эффективным торговым партнером, поскольку тенденция экспорта идет на 

снижение. 
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İdxalın təhlili ən yüksək nəticələri göstərir, belə ki, yaxınlaşmanın əmsalı 

Yaponiya, ABŞ və Avropa Birliyi ölkələriylə müqayisədə bir qədər yaxşı nəticə 

ortaya çıxarır. Halbuki idxalın illik artımı demək olar ki, 100 milyon dollar təşkil 

edir. 

 

Diaqramm 19. YSÖ ilə ixrac trendi  

Prinsip etibarilə belə vəziyyəti onunla izah etmək olar ki, bu dövlətlərin 

mallarına yüksək və eyni zamanda qeyri-sabit tələbat mpvcuddur. Bizim fikrimizcə 

belə vəziyyətdə bu ölkələrə olan marağı yüksəltmək lazımdır, çünki, onlar dünya 

iqtisadiyyatında öz mövqelərinin yaxşılaşdırmaq üçün real imkanlara malikdirlər. 

Bundan başqa, ABŞ-ın siyasəti və bundan əvvəl Yaponiyanın siyasəti bu ölkələrə 

münasibətdə çox ciddi niyyətlərə malikdir, çünki, həmim ölkələr onların 

resipiyentidir. Başqa sözlə, bu ölkələrlə aktiv siyasətin aparılması son nəticədə 

ABŞ-ın, Yaponiyanın və Avropa Birliyi ölkələrinin münasibətlərinə də öz təsirini 

göstərəcək. 

 

Diaqramm 20. Yaponiya ilə idxal trendi  
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Daha ətraflı təhlil üçün biz Çinlə və Çinin yurisdiksiyası altında olan 

Honkonq və Tayvanla  xarici ticarətə nəzər salaq. 

Çünki göründüyü kimi ixrac 33,5 milyon manat illik artımı şəraitində 42,4% 

yaxınlaşma  əmsalıyla aşağı sabitliyə malikdir. 

İdxal 28,6 milyon doll illik artmayla yaxınlaşmalar 63,1%-in əmsalıyla ən 

möhkəm xarakterə malikdir. Belə, göründüyü kimi Çin malları daxili bazarda 

yüksək tələbata malikdir və möhkəm mövqelərə malikdir.    

 

Diaqram 21. Çin, Honkong və Tayvan ilə ixrac trendi 

İdxalın   illik artımı  28,6 milyon dollar  və yaxınlaşmanın əmsalı 63,1% 

olduqda o zaman ən sabit xarakterə malik olur. Göründüyü kimi Çin malları daxili 

bazarda yüksək tələbata və möhkəm mövqelərə malikdir. 

Ölkəmizdə geoiqtisadi vəziyyətin formalaşmasında islam dünyası  

əhəmiyyətli rola malikdir. Bu ayrıca bir tədqiqiat mövzusudur və islam ölkələriylə 

bugünkü münasibətlər, onların geosiyasəti və qeoiqtisadiyyatı ciddi maraq 

doğurur. Şübhəsiz ki, bəhs edilən ölkələr öz geoiqtisadi strategiyasına Azərbaycanı 

daxil edərkən islam amilini də nəzərə alır. 

 

Diaqram 22. Çin, Honkong və Tayvan ilə idxal trendi  
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Beləliklə, İslam ölkələriylə xarici ticarət əlaqələri bizim təhlilimizdə bu cür 

görsənir.  Diaqram 20-də görünür ki, ixrac münasibətlərini sabit adlandırmaq 

çətindir, çünki, yaxınlaşmanın əmsalı MDB ölkələriylə müqayisədə çox aşağı 

göstəricini- təxminən 50% -i  təşkil etdi. Eyni zamanda ixracın artması 31 milyon 

doll təşkil etmişdir. 

Diaqram 23-də ixraca  analoji olan idxalın sabitliyinin göstəricisi təsvir 

edilmişdir, amma idxalın ən kiçik illik artımı ilə- təqribən 7,3 milyon dollarla. 

 

Diaqram 23. İslam ölkələri ilə ixrac trendi  

Belə vəziyyəti onunla izah etmək olar ki, bu ölkələrin daxili bazarlarında 

bizim ölkəmizdə istehsal  edilmiş mallar yüksək rəqabət davamlılığına malik deyil. 

Blə bir  nəticə çıxartmaq olar ki, xristian dünyasının ölkələri üçün xarici ticarətin 

aşağı səviyyəsi əslində bizim ölkəmizin geoiqtisadi cəlbediciliyini yüksəldir.   

Tədqiqat işinin əvvəlki hissələrində artıq dediyimiz kimi, İran Azərbaycana 

geosiyasi və  geoiqtisadi marağa malik olan ölkələrdən biridir. Xarici ticarətin 

təhlil geosiyasi marağın üstünlüyü faktını aşkara çıxarır. Öz mənafeyini güdərək 

İran qonşu Ermənistanla geoiqtisadi münasibətləri daha da artırır bə bununla da    

Azərbaycana müəyyən geosiyasi təzyiqlər yaradır .  

 

Diaqram 24. İslam ölkələri ilə idxal trendi  
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Aparılan təhlillər  göstərir ki, ABŞ, Avropa Birliyi ölkələri, öz  geoiqtisadi 

strategiyasına  nail olmaq üçün  İran əsasən  siyasi təzyiq rıçaqlarından istifadə 

edirlər. İqtisadi rıçaqlar əsasən Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar və TMK-lar vasitəsi 

ilə tətbiq edilir, Avropa Birliyi  isə öz növbəsində avrointeqrasiyanın  üstünlüyü 

amilindən istifadə edir. İran Azərbaycana daha çox siyasi təzyiq amil kimi 

Ermənistandan istifadə edir, nəyin ki, iqtisadi. Rusiyaya gəlincə, bu ölkə     öz 

arsenalında   çoxşaxəli    mexanizmlərəvə  böyük imkanlara malikdir. Belə ki, 

onun xarici ticarəti ən səmərəli struktura malikdir. Rusiya aktiv ticarət partnyoru 

və investoru olub, həmçinin Azərbaycana təsir üçün konkret təşkilatların fövqündə 

duran (institutlardan kənar) imkanlardan  istifadə edir. Belə vəziyyətdə Azərbaycan 

bu ölkələrin geoiqtisadi və geosiyasi siyasəti vektorlarını və onların təsir rıçaqlarını 

dəqiq müəyyən edərək,  daha düşünülmüş və tarazlaşdırmış xarici siyasəti həyata 

keçirməlidir. 

 

Diaqram 25. İran İslam respublikası ilə ixrac trendi  

 

Diaqram 26. İran İslam respublikası ilə idxal trendi  
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Bundan başqa, aparılmış tədqiqatlar əsasında belə nəticə çıxartmaq olar ki, 

2000-2012-ci illər  ərzində ticarət axınlarında baş verən  dəyişikliklər əsasən 

sahələrarası xarakteri daşımışdır. Buradan belə qənaətə gəlmək olar ki, 

transformasiya dəyişiklikləriylə bağlı olan  struktur dəyişikliklər və resursların 

daha sonrakı yerdəyişmələri sahələr daxilində olmayıb, əsasən sahələr arasında baş 

vermişdir və potensial yüksək xərcləri əvvəlcədən müəyyən edir. Həmçinin qeyd 

etmək lazımdır ki, bizim ölkəmiz regional və qlobal səviyyədə inteqrasiya 

proseslərindən, konkret olaraq Ümumdünya Ticarət Təşkilatına(ÜTT) daxil 

olmaqdan irəli gələn struktur dəyişikliklərini həyata keçirmək zərurəti  ilə 

üzləşəcək .  

Müasir dövrdə Azərbaycan üçün xarici investisiya strategiyasının işlənib 

hazırlanmasının əhəmiyyəti Azərbaycanın bu günkü inkişaf səviyyəsi və ölkədə 

neft gəlirləri ilə formalaşdırılmış sərmaye yığımı Azərbaycanın potensial 

sərmayədar ölkə olaraq mövqeyini xeyli gücləndirir.Belə ki, 1994-cü ildən etibarən 

ölkədə formalaşdırılan cəlbedici investisiya imkanları, şəffaf biznes mühiti və 

xarici sərmayədarların fəaliyyəti üçün yaradılmışinvestisiya mühiti Azərbaycanın 

2003-cü ildən etibarən ciddi investisiya cəlb edən ölkəyə çevrilməsinə səbəb 

olmuşdur. 2006-cı ildən etibarən “Əsrin müqaviləsi”nin tamgücü ilə işə düşməsi 

nəticəsində ölkə iqtisadiyyatına maraq daha da artmış və Azərbaycan dünyanın bir 

çox nüfuzlu iqtisadi tədqiqat mərkəzlərinin hesabatlarında Qafqaz regionunda 

xarici investisiyalar üçün cəlbedici coğrafi mərkəz kimi səciyyələndirilməyə 

başlamışdır. Bu fikri statistik rəqəmlərlə dəstəkləsək 2003-cü ildə ölkə 

iqtisadiyyatına yönəldilmiş investisiyaların həcmi 4326,3 mln. ABŞ dolları olduğu 

halda, 2011-ci ildə bu rəqəm 21666,7 mln. ABŞ dolları olmuşdur. 

Qrafiklərdən göründüyü kimi, 2003-2011-ci illər ərzində ölkəyə cəlb olunan 

xarici investisiya həcmində rəqəmlərlə ifadə olunan bu artış ölkədə kifayət qədəriri 

həcmli sərmaye yığımı formalaşmışdır ki, bu da Azərbaycanın artıq investisiya 

cəlb edən ölkədən xaricə investiya qoyan sərmayədar ölkə statusu qazanması üçün 

böyük perspektiv yaratmışdır. 
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Bütün qeyd olunanları nəzərə aldıqda, əminliklə deyə bilərik ki,regionun 

potensial xaricisərmayədarı olaraqAzərbaycan üçün xaricə investisiya qoyuluşları 

siyasətinin təhlil olunması, bu sahədə dünyada mövcud olan təcrübələrin 

öyrənilməsi və bu sahədə mövcud olan ən uğurlu təcrübələrinAzərbaycan 

reallığına uyğunlaşdırılması və səmərəlişəkildə tətbiqimüasir dövrdə ölkə üçün 

həyati əhəmiyyət kəsb edir. 

Qrafik  3 (a, b, c, d) 
Bütün mənbələr üzrə investisiya qoyuluşları (xarici investisiyalar nəzərə alınmaqla): 
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Azərbaycan üçün xarici investisiya qoyuluşlarının əhəmiyyətini 

müəyyənləşdirmək üçün ilk öncə beynəlxalq kapital ixracının dünya 

iqtisadiyyatında və ölkənin iqtisadiinkişafında rolunu göstərmək faydalı olacaqdır. 

Kapitalın beynəlxalq hərəkəti beynəlxalq iqtisadimünasibətlərin forması olaraq 

beynəlxalq ticarət və işçi qüvvəsinin beynəlxalq miqrasiyasından çox sonralar 

ortaya çıxmasına baxmayaraq günümüzdə sərmayənin beynəlxalq hərəkəti və 

ölkədən kapital ixracı dünya iqtisadiyyatı və beynəlxalq iqtisadimünasibətlərin 

əsasiqtisadifəaliyyətlərindən biridir. 

Belə ki, beynəlxalq investisiyalar beynəlxalq iqtisadimünasibətlərin ən yeni 

obyektlərindən biri hesab olunmasına baxmayaraq xaricə sərmaye qoyuluşları XXI 

əsr dünya iqtisadiyyatını xarakterizə edən qloballaşma və beynəlxalq inteqrasiya 

proseslərinin müasirinkişafsəviyyəsinə çatmasındamühümrol oynamış 

kateqoriyalardandır.Beynəlxalq investisiyalar qloballaşma və beynəlxalq 

inteqrasiyanın nəticəsi olaraq ortaya çıxan və müasir dünya iqtisadiyyatını 

xarakterizə edən əsas proseslər hesab olunan beynəlmiləl istehsalın təşkili 

olunması və qlobal istehsal zəncirinin səmərəli fəaliyyət göstərməsini təmin etmək 

üçün əvəzsiz vasitə hesab olunur.  

Fikrimizcə, ötən illər ərzində ölkədə formalaşdırılmış sərmaye yığımı 

potensialının tam,səmərəli və doğru istifadəsi beynəlxalq iqtisadisistemə fəal 

inteqrasiya olunan və regional iqtisadi güc olaraq dünya iqtisadiyyatında artıq 

müəyyən mövqeyə sahib olanAzərbaycan üçün beynəlxalq kapital hərəkətinin 

yuxarıda qeyd olunmuş üstünlüklərindən istifadə etmək üçün zəmin yaradaraq 

ölkənin makroiqtisadi göstəricilərinin yüksəldilməsinə, tədiyyə balansı və 

ümummilli məhsul strukturunda əsas gəlir gətirən fəaliyyət sahələrinin 
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məqsədyönlü istifadəsinin təmin olunmasına, habelə ölkə üçün strateji əhəmiyyət 

daşıyan iqtisadi fəaliyyət sahələrinin inkişaf etdirilməsinə təkan verə bilər. Son 

illərdə Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün aktual əhəmiyyət daşıyan iqtisadiyyatın 

diversifikasiyası məsələsi də xaricə investisiya qoyuluşları siyasətinin tədqiq 

olunması mövzusunun əhəmiyyətini son dərəcə artırır. 

Bu gün Azərbaycanın müasir iqtisadi inkişaf mərhələsində bu dövrədək əldə 

olunmuş nailiyyətlərin, ölkəyə gəlmiş neft gəlirlərinin səmərəli istifadə 

olunmasına, gələcək uğurlar üçün zəmin yaradılmasına,sosial-iqtisadi tərəqqi üçün 

məqsədə müvafiq xüsusi inkişaf strategiyalarının, proqramlarının işlənib 

hazırlanmasına və bu proqramların optimal şəkildə reallaşdırılmasına, həmçinin, 

bu istiqamətdə doğru tərəfdaşlarla işləyərək düzgün strategiyaların seçilməsinə və 

ölkələrarasısiyasi-iqtisadi münasibətlər balansının qorunub saxlanmasına ehtiyac 

vardır. 

 

3.3. Azərbaycan Respublikasının ixrac siyasətinin təkmilləşdirilməsi yolları və 

transmillələşmə proseslərinə qoşulması istiqamətləri 

 

Həyata keçirilən transmilləşmə prosesləri dünyanın aparıcı dövlətlərinin 

iqtisadi və siyasi maraqlar sisteminə daxil olan müstəqil Azərbaycan dövlətinə öz 

təhlükəsizliyi və digər dövlətlərlə qarşılıqlı faydalı əlaqələr yaratması üçün etibarlı 

beynəlxalq təminat qazanmağa imkan verdi. Müstəqil dövlət quruculuğunun həyata 

keçirilməsi və onun təhlükəsizliyi üçün daxili amilin müstəqillik iradəsi və əzmi, 

xarici amilin isə beynəlxalq təminat ilə müəyyənləşdiyi nəzərə alınarsa, onda bu 

gün müstəqil Azərbaycan dövlətinin qorunması və inkişafını şərtləndirən hər iki 

amilin təmin edilməsi və möhkəmləndirilməsi yolunda əsaslı addımların atıldığını 

qeyd etmək olar.  

2011-ci ilin 26-29 yanvar tarixlərində İsveçrənin Davos şəhərində 

Ümumdünya İqtisadi Forumu çərçivəsində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

rəhbərliyi altında nümayəndə heyəti iştirak etmiş və sayca 41-ci olan “Yeni reallıq 

üçün ümumi normalar” devizi altında keçirilən 2011-ci il Dünya İqtisadi Forumu, 
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müasir dövrün siyasi-iqtisadi problemlərinin, qlobal inkişafın doğurduğu əsas 

problemlərin həlli üçün işgüzar tərəfdaşlığın genişlənməsi ilə bağlı, o cümlədən 

yeni iqtisadi perspektivlər və hərtərəfli inkişaf siyasətinin müəyyənləşdirilməsi, 

“Böyük 20”-liyin gündəliyinin dəstəklənməsi, qlobal risklərdən qorunma 

şəbəkəsinin yaradılması kimi məsələlərə həsr edilmişdir. 

2011-ci il iyun ayında keçirilən Ümumdünya İqtisadi Forumu (Davos) 

çərçivəsində Avstriyanın Vyana şəhərində keçirilmiş Avropa və Mərkəzi Asiya 

Forumunda Avropa və Mərkəzi Asiya, o cümlədən Cənubi Qafqazın iqtisadi 

inkişaf vəziyyəti, əsas iqtisadi problemləri, enerji təhlükəsizliyi məsələləri və s. 

müzakirə edilmişdir.  

Əsas istiqamətlərdən biri olan Müstəqil Dövlətlər Birliyi (MDB) təşkilatı 

çərçivəsində bir sıra layihələrin həyata keçirilməsi davam etdirilmişdir. Belə ki, 

MDB-nin 2020-ci ilədək İqtisadi İnkişaf Strategiyasının ikinci mərhələsinin (2012-

2015-ci illər) həyata keçirilməsi üzrə Tədbirlər Planı layihəsi hazırlanmışdır. 

2011-ci il ərzində MDB-nin Hökumət Başçıları Şurasının 2 iclası, İqtisadi 

Şuranın bir neçə iclası keçirilmişdir.  

18 oktyabr 2011-ci il tarixində Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində 

keçirilmiş Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Hökumət Başçıları Şurasının növbəti 

iclasında Azad ticarət zonası haqqında Saziş, Müstəqil Dövlətlər Birliyinin 2020-ci 

ilə qədər  dövr üçün iqtisadi inkişaf strategiyasının ikinci mərhələsinin (2012-

2015-ci illər) həyata keçirilməsi üzrə Tədbirlər Planı, MDB üzv-dövlətlərinin 

2020-ci ilədək dövr üçün innovasiya əməkdaşlığı üzrə dövlətlərarası proqramı, 20 

noyabr 2009-cu il tarixində imzalanmış “Müstəqil Dövlətlər Birliyində malın 

mənşə ölkəsinin müəyyən edilməsi Qaydaları haqqında Saziş”ə dəyişikliklər 

edilməsi haqqında Protokol, MDB üzv-dövlətlərində dəmir yol nəqliyyatının 2020-

ci ilə qədər strateji inkişafı Konsepsiyası, MDB üzv-dövlətlərində valyuta tənzimi 

və valyuta nəzarəti sahəsində siyasətin əsas prinsipləri haqqında Saziş, Dünya 

maliyyə böhranının nəticələrinin aradan qaldırılması üzrə MDB üzv-dövlətlərinin 

birgə tədbirlər planı və bir sıra digər sənədlər müzakirə edilmişdir. 
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9 dekabr 2011-ci il tarixində Rusiyanın Moskva şəhərində Müstəqil Dövlətlər 

Birliyinin İqtisadi Şurasının növbəti iclası keçirilmişdir. İclasda bir sıra sənəd 

layihələri müzakirə olunmuşdur. 

2010-cu ilin dekabr ayında Türkiyənin İstanbul şəhərində keçirilmiş İqtisadi 

Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) 11-ci Zirvə Görüşündə Azərbaycan 

Respublikasının Prezidentinin başçılığı altında nümayəndə heyətinin iştirakı 

zamanı ölkəmizin İƏT-in Ticarət və İnkişaf Bankına (ECOBANK) qoşulması 

barədə qərar qəbul edildiyini nəzərə alaraq, bu istiqamətdə bir sıra işlər 

aparılmışdır. Azərbaycan Respublikasının ECOBANK-ın nizamnamə kapitalında 

iştirakının 3%-ə çatdırılması məsələsi aidiyyəti qurumlarla razılaşdırıldıqdan sonra, 

üzv olma prosesinin proseduralarına müvafiq olaraq, Azərbaycan Hökuməti 

adından niyyət məktubu Banka ünvanlanmışdır. 

2011-ci ildə Türkdilli Dövlətlərin Biznes Şurası yaradılmışdır. Təşkilat 

çərçivəsində Qazaxıstanda Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının (TDƏŞ) 

Zirvə Toplantısı və İqtisadiyyat nazirlərinin ilk görüşündə Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iştirak etmiş və Almatı Bəyannaməsi 

imzalanmışdır. Sənəd türkdilli dövlətlərin bir sıra beynəlxalq və regional məsələlər 

üzrə razılaşdırılmış mövqeyini, iqtisadi və mədəni-humanitar sahələrdə əməkdaşlıq 

istiqamətlərini müəyyənləşdirmişdir.  

Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının 2011-ci il aprel ayında 

İstanbulda keçirilmiş Ticarət və  İqtisadi Əməkdaşlıq üzrə İşçi Qrupunun iclasında 

ölkələr arasında iqtisadi-ticarət əməkdaşlığı müzakirə edilmiş, İşçi Qrupunun 

Əsasnaməsinin yekun variantı hazırlanmışdır. 

2011-ci il ərzində Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı (AYİB) ilə 

əməkdaşlıq çərçivəsində mühüm tədbirlər görülmüşdür. Belə ki, Bankının Çağırışa 

Elan Olunmuş Səhmlərə abunə yazılışı ilə bağlı müvafiq dövlətdaxili prosedurlar 

həyata keçirilmiş, Türkiyə tərəfindən AYİB-in Direktorlar Şurasında yeni Ölkələr 

Qrupu yaratmaq təşəbbüsü dəstəklənmiş və Türkiyə tərəfindən hazırlanmış yeni 

“Ölkələr Qrupu Razılaşma Sənədi”nin imzalanması istiqamətdə müvafiq addımlar 

atılmışdır.  
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Həmçinin, 2011-ci ilin  15 dekabr tarixində  Avropa Yenidənqurma və İnkişaf 

Bankı ilə Azərbaycan Hökuməti arasında “Azərbaycanın regional yollarının 

yenidən qurulması” layihəsi üzrə 750 mln. ABŞ dolları məbləğində 3 tranşlı 

kreditin ayrılması ilə bağlı Kredit Sazişi imzalanmışdır.  

2011-ci il ərzində İslam İnkişaf Bankı ilə əməkdaşlıq çərçivəsində “Naxçıvan 

MR-də selə qarşı tədbirlər, suvarılan ərazilərin modernizasiyası və 

genişləndirilməsi” layihəsi üzrə 64.83 mln. ABŞ dolları məbləğində Kredit 

Sazişinin imzalanmış, “Azərbaycanın 6 rayonunda su təchizatı və kanalizasiya 

sisteminin bərpası” layihəsi üzrə 200.05 mln. ABŞ dolları məbləğində Kredit 

Sazişinin şərtləri və , “Kənd Yerlərinin Kompleks İnkişafı-2” layihəsinin Texniki 

İqtisadi Əsaslandırma sənədlərinin hazırlanması üçün texniki yardımın ayrılması 

üzrə razılıq əldə edilmişdir. Bunlarla yanaşı Azərbaycan Respublikasının İslam 

İnkişaf Bankı Qrupuna daxil olan Ticarətin Maliyyələşdirilməsi üzrə Beynəlxalq 

İslam Korporasiyasına (İTFC) və  və İnvestisiyaların və İxrac Kreditlərinin 

Sığortalanması üzrə İslam Korporasiyasına (İCİEC)  üzv olunması ilə bağlı işlər 

görülmüşdür. Həmçinin, İnkişaf üzrə İslam Həmrəylik Fonduna (İSFD) maliyyə 

dəstəyinin göstərilməsi və Özəl Sektorun İnkişafı üzrə İslam Korporasiyasının 

(İCD) əlavə səhmlərin alınması istiqamətində müvafiq tədbirlər həyata 

keçirilmişdir..  

2011-ci il ərzində Dünya Bankı ilə Azərbaycan Hökuməti arasında “Kapital 

Bazarının müasirləşdirilməsi” layihəsi üzrə 12 mln. ABŞ dolları məbləğində, 

“Sudan istifadə edənlər birliklərinin inkişafına dəstək” layihəsi  üzrə 80 mln. ABŞ 

dolları məbləğində, “Ədliyyə sisteminin müasirləşdirilməsi” layihəsi-Əlavə 

Maliyyələşmə üzrə 33.4 mln. ABŞ dolları məbləğində, “Məcburi köçkünlərin 

yaşayış şəraiti və gəlir imkanlarının dəstəklənməsi” layihəsi üzrə 50 mln. ABŞ 

dolları məbləğində Kredit Sazişləri imzalanmışdır. 

Eyni zamanda  Asiya İnkişaf Bankı ilə Azərbaycan Hökuməti arasında “Yol-

şəbəkəsinin inkişafı Proqramı- 3-cü tranş” üzrə 200 mln. ABŞ dolları məbləğində 

“Su təchizatı və kanalizasiya investisiya proqramı” üzrə isə 300 mln. ABŞ dolları 

məbləğində kreditin ayrılması Bank tərəfindən təsdiq edilmişdir. 



 
93 

 

 

 Həmçinin 2011-ci il ərzində Çexiyanın Komerçni Bankı ilə Azərbaycan 

Hökuməti arasında “Avtomobil yolları infrastrukturunun inkişafı  (Hacıqabul-

Kürdəmir avtomobil yolu)” layihəsi üzrə 318.652 mln. ABŞ dolları 

məbləğində,Fransanın BNP Paribas Bankı ilə Azərbaycan Hökuməti arasında “İlk 

telekommunikasiya peykinin hazırlanması” layihəsi üzrə 116.615 mln. ABŞ dolları 

məbləğində,  Fransanın Societe Generale Bankı ilə Azərbaycan Hökuməti arasında 

“İlk telekommunikasiya peykinin orbitə çıxarılması” layihəsi üzrə  98.0 mln. ABŞ 

dolları məbləğində, Abu-Dabi İnkişaf Fondu ilə Azərbaycan Hökuməti arasında 

“Şirvan şəhərində 780 Mvt gücündə Buxar-Qaz Elektrik Stansiyasının tikintisi“ 

layihəsi üzrə 60.7 mln. ABŞ dolları məbləğində Kredit Sazişləri imzalanmışdır. 

2011-ci ildə beynəlxalq donor təşkilatları ilə əməkdaşlıq davam etdirilmişdir. 

Belə ki, əksər donorlarla əməkdaşlıq üçün layihələrlə bağlı dövlət orqanlarının 

ehtiyacları müəyyən edilmiş; Azərbaycanda Maliyyə Xidmətləri İstehlakçılarının 

Müdafiəsinin Gücləndirilməsi və Maliyyə məsələləri üzrə Bacarıqların Artırılması 

və Azərbaycan Əhalisinin Maliyyə Savadlılığı və Maliyyə Bacarıqlarının 

Gücləndirilməsi üçün Dünya Bankı tərəfindən təqdim edilmiş Tədbirlər Planlarının 

layihələrinə, ABŞ-ın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi (USAİD) ilə Azərbaycan 

Respublikası Səhiyyə Nazirliyi arasında birgə maliyyələşdirilməsi təklif edilən 

Anlaşma Memorandumunun layihəsinə, Fransanın ADETEF təşkilatının təklif 

etdiyi Çərçivə Sazişinin layihəsi, BMT-nin İnkişaf Proqramının (BMTİP) 

Azərbaycan üçün Ölkə proqramı üzrə Fəaliyyət Planının layihəsinə, BMT-nin 

Azərbaycandakı Nümayəndəliyi tərəfindən təqdim edilmiş “Yaşıl iqtisadiyyat üçün 

Beynəlxalq Mərkəz” layihəsinə, “Qərbi Avrasiyada dabaq xəstəliyinə qarşı 

qabaqcıl nəzarət yolunun irəliləyişinə yardım etmək məqsədilə Cənubi Qafqaz 

ölkələrində dabaq xəstəliyinə nəzarətin gücləndirilməsi” layihəsinə, Koreya 

Hökumətinin İnkişafa Rəsmi Yardım layihəsi çərçivəsində Azərbaycan 

Respublikasının Hökumətinə qanunların və digər normativ aktların 

təkmilləşdirilməsi sahəsində yardım göstərilməsi məsələlərinə baxılmışdır. 

BMT-nin İnkişaf Proqramı (BMT İP), BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı 

Təşkilatının (FAO), Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiyyəti (GİZ),  Avropa 



 
94 

 

 

İttifaqı və BMT-nin İnkişaf Proqramı (UNDP), Asiya İnkişaf Bankı (AİB),  

Koreya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Agentliyi (KOİCA), Yaponiya Beynəlxalq 

Əməkdaşlıq Agentliyi (JİCA), ABŞ-ın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi (USAİD) ilə 

təlim və seminarlar istiqamətində əməkdaşlıq edilmişdir.  

2011-ci il 22-24 noyabr tarixlərində Bakıda Mərkəzi Asiya Regional İqtisadi 

Əməkdaşlıq (CAREC) Proqramının 10-cu yubiley Nazirlər Konfransı 

keçirilmişdir. Sözügedən konfransda Asiya İnkişaf Bankının Prezidenti Haruhiko 

Kuroda və CAREC Proqramına daxil olan bütün 10 ölkənin (Azərbaycan, 

Qazaxıstan, Çin, Tacikistan, Qırğızıstan, Özbəkistan, Əfqanıstan, Monqolustan, 

Pakistan, Türkmənistan) yüksək səviyyəli nümayəndə heyətləri iştirak etmişdir. 

Eyni zamanda, Proqrama dəstək verən digər beynəlxalq təşkilatlar da (Dünya 

Bankı, Beynəlxalq Valyuta Fondu, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf 

Proqramı, Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı, İslam İnkişaf Bankı) 

konfransda yüksək səviyyəli nümayəndə heyəti ilə təmsil olunmuşlar. Tədbirin 2-ci 

günü, 2011-ci il 23 noyabr tarixində Nazirlər Konfransında iştirak etmiş Asiya 

İnkişaf Bankının Prezidenti və nümayəndə heyətlərinin başçıları Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən qəbul edilmişdir. 

Eyni zamanda, Koreya Respublikası ilə əməkdaşlığa başlandığı dövrdən bu 

günə kimi ümumi məbləği 40,88 milyon ABŞ dolları təşkil edən 8 Qrant 

Razılaşması imzalanmışdır ki, bunlardan ümumi məbləği 33,38 milyon ABŞ 

dolları təşkil edən 4 Qrant Razılaşması 2011-ci ildə imzalanıb və təsdiq edilib. 

İcrasına 2011-ci ildə başlanmış layihələrə isə aşağıdakılar daxildir: 

2011-2013-cü illərdə həyata keçiriləcək İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin 

benefisiarı olduğu “Xüsusi İqtisadi Zonaların və Sənaye Parklarının yaradılması” 

layihəsi; 

2011-2013-cü illərdə həyata keçiriləcək Standartlaşdırma, Metrologiya və 

Patent üzrə Dövlət Komitəsinin benefisiarı olduğu “Azərbaycanda Əqli Mülkiyyət 

Hüquqlarının Avtomatlaşdırılması” layihəsi; 

2011-2013-cü illərdə həyata keçiriləcək Azərbaycan Texniki Universitetinin 

benefisiarı olduğu “ Təhsil İnformasiya Sisteminin Yaradılması” layihəsi; 
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2011-2014-cü illərdə həyata keçiriləcək “Azərsu” ASC-nin benefisiarı olduğu 

“Abşeron yarımadasında Su çatışmazlığı üzrə ümumi həll” layihəsi. 

Bundan başqa, icrasına yeni başlanılmış qrant layihələrə İslam İnkişaf 

Bankının “Azərbaycanda pambıq sortlarının və səmərəli becərmə texnologiyasının 

kiçik fermer təsərrüfatlarında tətbiqi və yayılması”, “Ucar - Zərdab - Ağcabədi 

avtomobil yolunun genişləndirilməsi və yenidən qurulması üzrə Texniki-İqtisadi 

Əsaslandırmanın hazırlanmasına dair Texniki Yardım” layihələrini aid etmək olar. 

Qeyd edək ki, Yaponiya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Agentliyi (JİCA) tərəfindən 

“Ərzaq Məhsullarının İstehsalının Artırılması üçün Qrant Yardımı” Proqramı üzrə 

qrant razılaşması çərçivəsində 2011-ci ildə artıq 9-cu belə bir tranş həyata 

keçirilmişdir. 

Eləcə də, Çin Xalq Respublikası Hökuməti tərəfindən texniki yardım 

layihəsinin həyata keçirilməsinə başlanılmışdır. Texniki yardım hesabına 130 ədəd 

məişət tullantıları daşıyan, 13 ədəd sudaşıyan və 20 ədəd çirkab suları soran 

nəqliyyat vasitələrinin Azərbaycana gətirilməsi razılaşdırılmışdır. Hal-hazırda 

həmin texnikanın Azərbaycana gətirilməsi üçün müvafiq tədbirlər görülür. 

Hesabat dövründə Beynəlxalq İnkişaf Assosasiyası tərəfindən İsveçrə 

İqtisadi Məsələlər Katibliyinin (SECO) qrantı hesabına “Ali Audit Qurumlarının 

İnkişafı” qrant layihəsinin icrasına başlanmışdır. Qrantın məqsədi ölkənin ali audit 

institutu olan Hesablama Palatasının potensialını gücləndirməkdən, dövlət 

resurslarının idarə edilməsində şəffaflığı və hesabatlılığı artırmaqdan ibarətdir. 

2011-ci ildə imzalanmış daha bir qrant sazişi İmmunlaşdırma üzrə Qlobal 

Alyansının (VİQA) tərəfindən maliyyələşdirilən ictimai səhiyyə sisteminin 

gücləndirilməsi istiqamətində aparılacaq Azərbaycanda səhiyyə sisteminin 

gücləndirilməsi, maliyyə vəsaitlərinin idarə olunmasının nizamlanması layihəsinin 

həyata keçirilməsini nəzərdə tutur. 

Юлкядя баш верян структур дяйишикликлярини характеризя едян ясас эюстярижилярдян бири 

дцнйа игтисади системиня щансы мящсулларла юлкянин интеграсийа етмясинин сявиййясидир. Милли 

игтисадиййатын дцнйа тясяррцфат системи иля гаршылыглы ялагяси игтисадиййатын мцряккяб 

сфераларындан биридир. Бурадан да бу сферайа дювлятин чох мцдахиля етмяси яняняви характер 
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дашыйыр. Тянзимлямя системи дя дювлятин харижи игтисади ялагяляр сийасятиня ясасланыр. Дювлят харижи 

игтисади ялагялярин тянзимлямя реъимини мцяййян едир вя юлкянин бейнялхалг  ямяк бюлэцсцндя 

иштиракыны оптималлашдырыр. Харижи игтисади ялагялярин дювлят тянзимлянмяси мцхтялиф 

механизмлярин васитяси иля щяйата кечирилир. 

90-жы иллярдя совет дюврцндян галан игтисади гапалылыьы арадан галдырмаг мягсяди иля 

Азярбайжан щюкумяти мцяййян тядбирляр щяйата кечирмяйя башлады. Илк нювбядя харижи тижарят 

сащясиндя  дювлят инщисары ляьв едилди. Харижи игтисади сийасятин ясас истигамяти кими харижи игтисади 

фяалиййятин либераллашдырылмасы сечилди вя бунунла да базар механизмляриндян истифадя етмяк 

цчцн имкан йарадылды. Харижи тижарятин вя валйута ахынынын дювлят тянзимлянмяси системи 

формалашдырылды. Бу систем, бир тяряфдян, тясяррцфат субйектляриня сярбяст харижи тижарят 

ямялиййатлары апармаьа вя, диэяр тяряфдян, дювлятя идхал-ихраж вя валйута ямялиййатлары цзяриндя 

нязарят етмяйя имкан вермяли иди. Лакин Республика бир чох чятинликлярля цзляшди. Беля ки, харижи 

тижарят кадрлары чатышмырды, инфраструктурлар там формалашдырылмамышдыр (эюмрцк, 

ганунверижилик базасы, валйута органлары, мцфяттишлик вя и.а.). Ясас проблемлярдян бири ондан 

ибарят иди ки, дахили гиймятляр дцнйа гиймятляриндян кяскин сурятдя фярглянирди. Советляр 

дюврцндя хаммалын, йанажаьын, ярзаг мящсулунун дахили гиймяти дцнйа гиймятляриндян 

ашаьы иди. Сянайе истещлак малларынын гиймятляри, яксиня, йцксяк иди. Бу да ихражатчыларын вя 

идхалчыларын нормал базар мотивасийасыны позурду. Хаммалын вя йанажаьын юлкядян кянара 

апарылмасы ихражатчылар цчцн сярфяли иди, харижи гиймятлярин дахили гиймятлярдян йцксяк олмасына 

эюря ярзаг вя диэяр зярури малларын юлкяйя эятирилмяси рентабелли олмурду. 1992-1993-жц иллярдя 

Республикада идхала вя ихража мцяййян мящдудиййятляр гойулурду. 1991-жи илдян ихраждан 

ялдя олунан валйута билаваситя мцяссисялярин щесабына дахил олурду. Онун  мцяййян щиссяси 

мяжбури гайдада дювлятя сатылырды. Сонрадан валйутанын мяжбури сатышы мцлкиййят формасындан 

асылы олмайараг, бцтцн мцяссисяляр цчцн ляьв олунду. Мцяссисяляр дювлят бцджяси иля 

щесаблашмалары щяйата кечирдикдян сонра галан валйутайа юзляри сярянжам вермяйя башладылар. 

1991-1993-жц иллярдя бцтцн мцяссися вя тясяррцфат тяшкилатларына тапшырылмышдыр ки, истещсал 

етдикляри мящсуллары тендер ясасында вя йа ямтяя биръалары васитясиля сатсынлар. Анжаг мцяссисяляр 

биръаларын хидмятиндян истифадя етмякдя игтисади жящятдян мараглы олмадылар. Дахили базарда 

мал гытлыьы олдуьуна эюря мцяссися рящбярляри истещсал олунан мящсулу юз мараглары дахилиндя 

конкрет сатыжыйа верирдиляр. 1992-жи илдя стратеъи ящямиййятли малларын ихражы юлкянин Харижи 
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Игтисади Ялагяляр Назирлийиня щяваля олунду. 1994-жц илдя харижи тижарят сащясиндя дювлят юз 

стратеэийасыны дяйишдирди вя бу функсийаны дювлят юз цзяриндян эютцрдц. «Харижи тижарятин 

сярбястляшдирилмяси щаггында» Азярбайжан Республикасы Президентинин 5 апрел 1994-жц ил тарихли 

фярманына ясасян Республиканын ихражат потенсиалынын ясасыны тяшкил едян стратеъи ящямиййятли 

малларын (нефт, нефт мящсуллары, гара вя ялван металлар, бир сыра кимйа мящсуллары, памбыг 

мащлыжы вя с.) Республикадан бцтцн щцгуги шяхсляр тяряфиндян сярбяст ихраж олунмасына ижазя 

верилди. Онлар сатдыглары малларын дяйяри юдянилдикдян вя йа эери чаьрылмайан аккредитив 

ачылдыгдан сонра Республикадан кянара эюндяря  билярдиляр. Республиканын игтисадиййатына 

хялял эятирмямяк вя мцяссисялярин фяалиййятини тямин етмяк цчцн стратеъи маллара олан дахили 

тялябатын щяжми мяркязи дювлят органлары тяряфиндян мцяййян едилирди вя щюкумят ися тясдиг 

едирди. Бязи метал мал груплары истисна олмагла, ихраж квоталары гойулурду. Тядрижян харижи 

игтисади мцнасибятлярин инфраструктурунун вя кадр щазырлыьынын норматив-щцгуги базасы 

формалашды. Щал-щазырда Азярбайжанда харижи тижарятин тянзимлянмясинин ясас васитяси кими 

идхал рцсумларыдыр. Ихраж рцсумлары ляьв едилмишдир. Харижи тижарятин лисензийалашдырылмасы, 

квоталарын гойулмасы, мцхтялиф гейри-тариф васитяляринин тятбиги системи ляьв едилмишдир. Дахили 

тялябатын тянзимлянмясиня дя сон гойулду. Щазырда Русийа, Украйна, Эцржцстан вя 

Газахыстанла баьланмыш азад тижарят сазишиня уйьун олараг, щямин юлкялярдян Азярбайжана 

эятирилян, Азярбайжанданса щямин юлкяляря эюндярилян маллар (протоколла мцяййян едилмиш 

маллардан савайы) идхал рцсумларына жялб едилмир. Авропа Бирлийи иля Азярбайжан арасындакы 

сазишя эюря бу юлкялярдян дахил олан явязсиз малиййя вя техники йардымлар, грантлар, кредитляр вя 

боржлар щесабына алынан, щабеля инвестисийа тяйинатлы маллар да эюмрцк верэи вя рцсумларындан 

азаддыр. Бура кянд тясяррцфатыны инкишаф етдирмяк цчцн эятирилян йем, тохум, эцбря, щямчинин 

машын вя механизмляри дя ялавя етмяк олар. Эюмрцк сийасятинин ясас истигамятляриндян бири 

тариф тянзимлянмясидир. Инди истещсалчы дювлят вя юзял мцяссисяляр там сярбястдирляр. Йерли 

истещсалчыларын марагларыны горумаг цчцн эюмрцк тарифляриня дювлят мцяссисяляри вя юзял 

секторун нцмайяндяляринин иштиракы иля йенидян бахылдыгдан сонра артыг нечя вахтдыр 

бейнялхалг тяжрцбядя юзцнц доьрулдан дифференсиаллашдырылмыш тариф системиндян истифадя едилир. 

1997-жи илдян эюмрцк верэи вя рцсумларынын верэитутма базасы йалныз идхал ямялиййатларыдыр. 

Амма идхалын щяжминин артмасына (мясялян, 2002-жи илдя 1998-жи иля нисбятян 30 фаиз чох олуб) 

бахмайараг, йухарыда гейд етдийимиз сябябляр цзцндян онларын чох щиссяси эюмрцк верэи вя 
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рцсумларына жялб олунмур. Мясялян, 2002-жи илдя эюмрцк верэи вя рцсумлардан азад олмуш 

малларын щяжми цмуми идхалын 59,1 фаизини тяшкил едиб. 2003-жц илдя бу рягямин даща йцксяк 

олажаьы эюзлянилир. Анжаг гачагмалчылыг, эюмрцк вя верэи ганунверижилийинин позулмасы щаллары 

эениш йайылмышдыр [10, 26.09.03]. Йалныз бир факты эюстяряк: яэяр 1995-жи илдя эюмрцк органлары 

1200 эюмрцк щцгугпозмалары факты (онлардан 110-у гачагмалчылыгла баьлыдыр) ашкар 

етмишлярся, 2002-жи илдя 2859 беля щалын цстц ачылмышдыр ки, онларын 139-у жинайят характерли 

олмушдур. Алвери ганунсуз едилдийи цчцн 4,3 милйон гутуйа йахын сигарет, 493 мин ядяд спиртли 

ички, 87,3 мин литр спирт, кцлчя вя зинят яшйалары шяклиндя 50 килограмдан артыг гызыл, 27,3 тон 

эцмцш, 340 тон ялван метал, 1,8 милйон АБШ доллары, 5625 ядяд мядяни сярвят, 1 тондан чох 

балыг кцрцсц, 450 тона йахын нефт мящсуллары, щямчинин хейли щярби сурсат, дярман препаратлары 

тутулмушдур. Эцржцстанын верэи вя йыьым цзря парламент комиссийасынын сядр мцавини 

Жамбула Бакурадзенин фикринжя, Эцржцстан базарында сатылан нефт мящсулларынын тяхминян 

60-70% юлкяйя гейри-гануни йолларла дахил олур вя бунун чох щиссяси гачагмалчылыгла 

дямирйолу вя автоняглиййат васитяси иля Азярбайжандан дахил олур. Инди истещсалчы дювлят вя юзял 

мцяссисяляр там сярбясдирляр. Онлар базарлары вя партнйорлары юзляри сярбяст сечирляр вя  

ямялиййатларын нятижяляриня эюря мцстягил жавабдещлик дашыйырлар. Эюмрцк Мяжялляси, «Эюмрцк 

тарифляри щаггында» (20.06.1995-жи ил), «Идхал-ихраж ямялиййатларынын тянзимлянмяси щаггында» 

вя «Валйута тянзимлянмяси щаггында» ганунлар гябул едилмишдир. 1996-жы илдя Азярбайжанда 

эюмрцк рцсуму идхалын орта щесабла 9,6 фаизини, 2000-жи илдя 3,9 фаизини тяшкил етмишдир. Бу да 

инкишаф етмиш юлкяляр цчцн характер сявиййядир. Инди Азярбайжанда харижи тижарят гайдалары 

тамамиля либераллашдырылмышдыр. Сон иллярдя Азярбайжанын игтисади структурунда баш вермиш 

дяйишикликлярин харижи тижарят ялагясиня тясирини характеризя едян эюстярижиляр 3.5-3.7 сайлы 

жядвяллярдя вя ялавя 6-да верилир. Азярбайжан Республикасынын Дювлят Статистика Комитясинин 

истифадя етдийи методикайа ясасян артым темпляри ихраж вя идхалын жари гиймятлярля щесабланмыш 

щяжминя эюря мцяййян едилир. Бу жядвялдя мцгайися цчцн цмуми дахили  мящсулун да артым 

темпи жари гиймятляря эюря щесабланмыш вя верилмишдир. Ихраж вя идхалын артым темпи 

Дювлятстатком тяряфиндян жари гиймятлярдя щесабланмыш зянжирвари индексляр методу ясасында 

мцяййян едилмишдир. 2001-жи илдя 1995-жи илля мцгайисядя Азярбайжанын харижи тижарят дювриййяси 

жари гиймятлярдя 2,9 дяфядян чох артмышдыр, о жцмлядян, ихраж 3,6, идхал 1,7 дяфя йцксялмишдир. 

1995-жи илдя Азярбайжан Республикасында цмуми дахили мящсулун дюрддя бириндян чоху, 
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2001-жи илдя 40 фаиздян чоху ихраж едилмишдир. Идхалын хцсуси чякиси ися аз да олса ашаьы 

дцшмцшдцр. Бирляшмиш Яряб Ямирликляринин Планлашдырма Назирлийинин мялуматына эюря щяр ил 

щямин юлкядян 111 милйон долларлыг, ясасян истещлак маллары Азярбайжана идхал едилир. Юзц дя 

бу эюстярижи сабит олараг артыр. 2000-жи илдя Азярбайжанын харижи тижарят дювриййясинин йалныз 15 

фаизи дювлят мцяссисяляри тяряфиндян щяйата кечирилмишдир. Юлкянин харижи тижарят дювриййясинин 

мал груплары цзря структурунун ятрафлы тящлили эюстярир ки, 2001-жи илдя юлкя ихражынын 92 фаизини 

хам нефт вя нефт емалы мящсуллары тяшкил едир. «Минерал йанажаг, нефт вя нефт емалы мящсуллары» 

мал групунун ихражында ясас йери хам нефт тутур. Мцсбят харижи тижарят салдосу да мящз 

«Минерал йанажаг, нефт вя нефт емалы мящсуллары» групунун щесабына йаранмышдыр. Диэяр мал 

груплары цзря харижи тижарят дювриййясинин дефисити 854,2 млн. АБШ доллары мябляьи гядярдир. Юзц 

дя бу мал груплары цзря дефисит илдян иля ящямиййятли дяряжядя артараг, 1995-жи иля нисбятян 2001-

жи илдя 2,7 дяфя чох олмушдур. Гейри-нефт  мящсул  груплары  цзря ихражын щяжми 1995-жи илдяки 

265,3 млн. АБШ долларындан 2001-жи илдя 196 млн. доллара гядяр азалмышдыр (жядвял 3.6). 2001-жи 

илдя ихражда икинжи йери (56,8 млн. АБШ доллары) «Ярзаг мящсуллары» мал групу тутур ки, онун 

да 50 фаизини битки мяншяли йаь мящсуллары, 43 фаизини алкоголлу вя алкоголсуз ичкиляр тяшкил едир. 

Анжаг бу мящсул групунун цмуми ихражда хцсуси чякиси жями 3,3 фаиздир. Ихраж 

мящсулларындан цчцнжц йердя (цмуми ихражын 2,3 фаизи) «Йцнэцл сянайе мящсуллары» (42,5 

млн. АБШ доллары, ясасян памбыг мащлыжы), дюрдцнжц йердя «Кимйа сянайеси мящсуллары» (2,1 

фаиз, 36,2 млн. АБШ доллары, ясасян полиетилен вя диэяр цзви кимйа бирляшмяляри) дурур. Ихражын 

мал груплары цзря тящлилиндя ясас мягсядим глобаллашма шяраитиндя дцнйа игтисади системиня 

интеграсийа имканларыны ашкар етмякдир. Бундан да асылы олараг, игтисади структур вя инвестисийа 

консепсийаларында приоритет сащяляр мцяййян едилмялидир. Ясасян битки мяншяли ярзаг 

мящсуллары, алкоголлу ичкиляр, тцтцн мящсуллары, кимйа мящсуллары, памбыг мащлыжы, няглиййат 

васитяляри, пластик мямулатлар ихраж олунмушдур. Онларын хцсуси чякиси цмуми ихражын 8,5 фаизи 

гядяр олмушдур. 2001-жи илдя идхалын 83 фаизини гейри-нефт мящсуллары тяшкил етмишдир ( 3.6). Идхалын 

щяжминя эюря, биринжи йери «машын, аваданлыг вя механизмляр» мал групу (цмуми идхалын 31 

фаизи, 354 млн. доллар), икинжи йери «минерал мящсуллар» (17 фаиз, 248 млн. доллар, ясасян хам нефт 

вя нефт мящсуллары), цчцнжц йери «ярзаг вя щейвандарлыг мящсуллары» (16 фаиз, 234 млн. доллар), 

дюрдцнжц йери «метал вя метал мямулатлары» (9 фаиз, 123 млн. доллар) тутмушдур. 2000-жи илдя 

1995-жи илля мцгайисядя каьыз вя каьыз мямулатларынын идхалы 1,2 дяфя, кимйа сянайе 
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мящсулларынын идхалы 1,4, пластик мямулатларын, тикинти материалларынын, металларын, няглиййат 

васитяляринин идхалы 2-4 дяфя артмышдыр. 2001-жи илдя юлкяйя дяйяри 44 млн. доллардан чох йцнэцл 

сянайе мящсуллары, 234 млн. долларлыг ярзаг мящсуллары, 354 млн. долларлыг машын вя 

аваданлыглар, 200 млн. долларлыг няглиййат васитяляри, 21 млн. долларлыг тикинти материаллары, 70 

млн. долларлыг кимйа сянайе мящсуллары эятирилмишдир. 

Онун да йалныз йарысыны дахили тижарят тяшкил етмишдир. Бу да юлкя цзря дахили тижарятин 

щяжминин чох аз вя юлкянин харижи тижарятдян тящлцкяли сявиййядя асылы олмасыны сцбут едир. 

Мясялян, 2001-жи илдя дахили тижарятин 37 фаизи идхалын щесабына юдянилмишдир. Анжаг бурада 

мцсбят мейлляр баш верир, йяни дахили тижарятдя йерли истещсалын хцсуси чякиси артыр. Беля ки, яэяр 

1995-жи илдя дахили тижарятин 55 фаизини йерли истещсал тямин етмишдирся, 2001-жи илдя бу эюстярижи 63 

фаиз олмушдур. Цмуми тижарят дювриййясиндя дахили тижарят дювриййясинин хцсуси чякиси 1995-жи 

илдяки 53,4 фаиздян 2001-жи илдя 51 фаизя гядяр азалмышдыр. Идхалын юзцнцн дахили тижарятдя хцсуси 

чякиси йцксяк олараг галыр ки, бу да милли истещсалын дахили тялябата зяиф уйьунлашдырылмасыны 

характеризя едир. 

Азярбайжанын ялверишли чоьрафи мювгейи, йералты-йерцстц сярвятляри, игтисади потенсийалы, 

пешякар мцтяхяссисляринин варлыьы имкан верир ки, Азярбайжан сянайе вя кянд тясяррцфаты 

истещсалында дярин структур дяйишиклийи етмякля, дцнйа игтисади системиня гыса заман кясийиндя 

интеграсийа едя билсин. 2000-жи илдя харижи юлкялярдян Азярбайжана 950 мин тона гядяр ярзаг 

мящсуллары, 398 мин тон семент, 66 мин тон нефт вя нефт мящсуллары, 25,5 мин тон каустик сода, 

33 мин тон азот кцбряси, 126 мин ядяд автомобил цчцн шинляр, 8,5 мин тон йуйужу маддяляр, 

124,3 мин тон метал прокаты, 12,4 мин ядяд мяишят сойудужулары, 25,1 мин ядяд електрик 

трансформаторлары, 134,4 мин ядяд телевизорлар, 9 миня йахын мцхтялиф тяйинатлы автомобилляр, 

72,2 мин ядяд отуражаг мебелляри вя с. идхал едилмишдир. Бу сийащыны давам етдирмяк оларды. 

Лакин бу мящсул адларыны ачыгламагда мягсядимиз ону эюстярмякдир ки, онларын щамысы 

Азярбайжанда истещсал олуна биляр. Азярбайжанын ихражынын структурунда хаммал вя 

йарымфабрикатлар ясас йер тутур. Беля ки, 2001-жи илдя 9,1 млн. тондан чох хам нефт (цмуми 

щасилатын 61 фаизи), 43 мин тон шякяр чуьундуру, 14,2 мин тона гядяр тцтцн, 93 мин тон 

алцминиум оксиди, 20,3 мин тон полиетилен, 20 мин тон памбыг мащлыжы, 32 мин тона гядяр гара 

вя ялван металлар вя онларын гырынтылары юлкядян ихраж едилмишдир. Бизим щесабламаларымыза эюря 

2001-жи илдя бцтцнлцкдя ихражын 77,8 фаизи хаммал вя йарымфабрикатларын, о жцмлядян 77,5 фаизи 
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хам нефтин пайына дцшцр. Бу сийащыдан айдын эюрцнцр ки, йцз минлярля ишсизи олан, ящалисинин ян 

азы йарыдан чоху касыблыг щяддиндя йашайан юлкядя ихраж олунан хаммалларын щазыр мящсула 

гядяр йенидян емалынын тямин едилмяси ня гядяр ящямиййятли проблемдир. Щал-щазырда 

Азярбайжан дцнйа игтисади интеграсийа системиндя, ясасян, хам нефтля тямсил олунмушдур. 

Лакин битки мяншяли йаь мящсулларынын, алкоголлу вя алкоголсуз ичкилярин ихражы тядрижян артыр. 

Ики нефт кямяринин мювжуд олмасы вя Бакы-Тбилиси-Жейщан нефт кямяринин йахын эяляжякдя 

тикилиб истифадяйя верилмяси Азярбайжанын бейнялхалг игтисади ялагяляриндя хам нефтин юз апарыжы 

мювгейини сахлайажаьына ясас верир. Лакин Азярбайжан юзцнцн эцжлц гара вя ялван 

металлурэийасыны, нефт-газ аваданлыгларынын истещсалыны, мяишят машынларыны вя кянд тясяррцфаты 

машынгайырмасыны, мцлайим иглим шяраитиндя йетишян бир сыра кянд тясяррцфаты (памбыг, барама, 

цзцм, тцтцн, чай, мейвя-тярявяз) мящсулларынын дярин рягабят габилиййятли мящсулларын емалыны 

тяшкил етмякля, Азярбайжан милли мараглар бахымындан бейнялхалг игтисади ямякдашлыьы гура 

биляр. Мясялян, инкишаф етмиш юлкялярля кооперасийа ясасында вя йерли хаммал базасында 

Азярбайжанда памбыг-парча истещсалы эениш инкишаф едя биляр. Азярбайжанда тохужулуг 

сянайеси цчцн етибарлы хаммал базасы йаратмаг олар. Азярбайжан инкишаф етмиш юлкяляря парча 

ихраж етмякля юзцнцн эцжлц тикиш сянайесинин йенидян гурулмасына вя инкишафына наил ола биляр. 

Инкишаф етмиш юлкялярля кооперасийа ясасында кянд тясяррцфаты мящсулларынын дярин емалы цчцн 

онларын инвестисийа имканларындан истифадя олуна биляр. Дцнйа тяжрцбяси эюстярир ки, милли 

игтисадиййатын рягабят цстцнлцйцнцн йарадылмасы вя сахланылмасы цчцн ялверишли тяшкилати-

щцгуги, игтисади вя тяшкилати-идаряетмя шяраитинин йарадылмасына истигамятлянмиш дювлят сийасяти 

зяруридир. Лакин бу сийасят формалашдырыларкян онун ижра механизминдя нязяря алынмалыдыр ки, 

базарда рягабят мцбаризясиндя бцтцнлцкдя дювлятляр йох, конкрет мцяссисяляр вя фирмалар цз-

цзя эялирляр. Онларын инкишаф стратеэийасы, игтисади идаряетмянин вя маркетингин тяшкили методлары 

дювлят сийасятинин базасында йарадылмалы вя бу дювлят сийасятинин щяйата кечирилмясиня хидмят 

етмялидир. Апардыьымыз елми арашдырмаларын йухарыда верилян йекунлары эюстярир ки, щал-щазырда 

емал мцяссисяляринин яксяриййяти кейфиййятиня, гиймятляриня вя истещсал хяржляриня эюря харижи 

аналогларла мцгайися олуна билян мящсуллар истещсал едя билмирляр. Она эюря дя Азярбайжанын 

дцнйа тясяррцфат системиня гейри-нефт мящсуллары иля сямяряли дахил олмасы о шяртля ола биляр ки, 

милли игтисадиййатын структурунун дяйишдирилмяси вя рягабят габилиййятинин йцксялдилмяси 

сащясиндя фяал дювлят тянзимлянмяси тятбиг едилсин (щям харижи игтисади вя щям дя цмуми 
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игтисади). Бу вя йа диэяр мящсулун истещсалында мцяссисяляр групунун ресурслары ващид мягсяд 

цчцн дювлят тяряфиндян координасийасында жямляшдирилмяли вя истигамятляндирилмялидир. Цмуми 

игтисади вя структур дяйишикликляри сийасяти беля бир консепсийа ясасында формалашдырылса, структур 

дяйишикликляри сцрятля апарыла биляр. Йени мящсул истещсалыны тяшкил етмяк вя йа мювжуд истещсал 

эцжлярини артырмаг цчцн приоритет сянайе сащяляринин мящсуллары цзря идхалын щесабына дахили 

тялябатын тямин олунмасы сявиййяси щяр ил щюкумят тяряфиндян  мцяййян едилмялмяси дцзэцн 

оларды. Харижи тижарят ялагяси еля тянзимлянмялидир ки, истяр харижи вя истярся дя дахили инвестор билсин 

ки, юлкя дахилиндя бу вя йа диэяр мящсула ещтийаж вар вя о ещтийажы тямин етмяк цчцн йени 

истещсал эцжц йаратмаг лазымдыр. Дахилдя рягабяти тямин етмяк цчцн рягабят габилиййятли 

мящсулларын идхалы тянзимлянмялидир. Дахили рягабяти эцжляндирмяк цчцн чох мцяссисяляр 

тядрижян щярякятя эятирилмялидир. Бу да имкан веряр ки, истещсалын сямярялилийинин 

йцксялдилмясиндя вя тяряггинин ялдя едилмясиндя рягабятин гцввясиндян юлкянин хейриня 

истифадя едилсин. Ясасян хам нефт ихражатчысы олан Азярбайжанын мцасир игтисади дурумуну 

тякмилляшдирмяк цчцн юлкянин харижи тижарятинин тянзимлянмяси системиндя бязи зярури 

дяйишикликляр едилмялидир. Бу сащядя йени аксентлярин гойулмасы ондан иряли эялир ки, ачыг милли 

игтисадиййат системиндя харижи тижарятин индики тянзимлямя васитяляри игтисадиййатда гыса дювр 

ярзиндя структур дяйишиклийи етмяйи лянэидирляр. Йаранмыш шяраитдя мягсядяуйьун оларды ки, 

идхалын вя ихражын Азярбайжанда истифадя олунан дювлят мцдафияси вя стимуллашдырылмасы 

системиня йенидян бахылсын. Модернляшдирилмиш бу системдя идхалы явязетмя сийасятинин ясас йер 

тутмасы зяруридир. Бунунла йанашы юлкянин ихраж потенсиалынын инкишафына тякан верилмяли вя 

йцксяк дяряжядя емал олунмуш щесаб едилян щазыр мящсулларын щесабына ихражын структурунда 

мцтярягги ирялиляйишляр тямин едилмялидир [113]. Бу мясяля барясиндя инкишаф етмиш юлкялярин вя 

постсосиалист республикаларынын кечдийи йолу диггятя чатдырмаг истярдим. Инкишаф етмиш юлкялярдя 

ики дцнйа мцщарибяси арасындакы дюврдя харижи тижарятдя щимайядарлыг (протексионизм) вя 

автаркизм (гапалы игтисадиййат) сийасяти апарылмышды. Анжаг икинжи дцнйа мцщарибясиндян сонра 

харижи тижарятин либераллашдырылмасы дюнмяз характер алды. ХХ ясрин 50-жи илляриндя эюмрцк 

рцсуму бу юлкялярдя 30-40 фаиз, 70-жи иллярдя 7-10 фаиз тяшкил едирди. Анжаг 1997-жи илдя бу 

юлкялярдя орта эюстярижи 4 фаиз олмушдур. Яввялляр дейилдийи кими, Азярбайжанда игтисади 

ислащатларын башланьыжында, йяни 1994-жц илдян харижи тижарят там сярбястляшдирилди. Азярбайжанда 



 
103 

 

 

эюмрцк рцсумунун идхала нисбяти мцяллифин щесабладыьы ашаьыдакы рягямляр характеризя 

олунур: 

Йухарыдакы информасийадан эюрцнцр ки, 30 илдян чох  протексионист сийасяти апаран 

индики инкишаф етмиш юлкяляр ялли иля гядяр харижи  тижарятдя йцксяк (1950-1997-жи илляр) эюмрцк 

рцсумлары тятбиг етмиш вя анжаг сон 5 илдя эюмрцк рцсумунун сявиййяси 4 фаиз олмушдур. 

Анжаг Азярбайжан Республикасында гыса мцддятдя (1991-1994-жц иллярдя) харижи тижарятдя 

лисензийалашдырма вя стратеъи мящсулларын ихражына квоталарын гурулмасы тятбиг едилди. Щал-

щазырда протексионист сийасяти щяйата кечирилмир. Эюмрцк рцсумлары гыса заман кясийиндя 

инкишаф етмиш юлкялярин сявиййясиня чатды. 1996-жы илдя 10 фаизя йахын олан идхал рцсуму 2001-жи 

илдя 4 фаизя гядяр ашаьы дцшдц. Беляликля, авропалылар 50 ил ярзиндя ялдя етдикляри сявиййяйя биз 4 

илдя «чатдыг»]. 

Инкишаф етмиш юлкялярин харижи тижарятинин бу сявиййядя либераллашдырылмасы, биринжи 

нювбядя, онларын юз араларында апардыглары мал мцбадиляси щесабына ялдя едилмишдир. Инкишаф 

едян юлкяляря вя кечид игтисадиййатлы юлкяляря гаршы онлар аз либерал реъими вя антидемпинг 

проседурасыны тятбиг едирляр. Щал-щазырда ян чох антидемпинг тядбирляри АБШ-да, Авропа 

Иттифагында вя Канадада щяйата кечирилир. АБШ 1993-1996-жы иллярдя 35 юлкяйя гаршы 61 дяфя 

игтисади санксийа тятбиг етмишдир. Сон илляр АБШ щюкумяти юз юлкясинин ихражатчылары иля 

мцнасибятдя эцзяштли верэи вя эюмрцк рцсумлары сийасяти щяйата кечирир. Цмудцнйа Тижарят 

Тяшкилатынын вя Авропа Бирлийинин етиразына бахмайараг, АБШ щюкумяти бу сийасяти давам 

етдирир. Авропа Бирлийи дя юз нювбясиндя АБШ-дан идхал олунан маллара (зинйят яшйаларына, 

тохужулуг, машынгайырма вя ят мящсулларына) 5 фаизлик ялавя рцсум тятбиг едир [10, 03.03.04]. 

Либераллашдырма сийасяти апарылмасына бахмайараг, инкишаф  етмиш юлкяляр юз истещсалчыларыны 

(ихражатчыларына) ихражын субсидийалашдырылмасы вя ихраж кредитляринин тяминаты васитяси иля мцдафия 

едирляр. Бурада да приоритетляр мцяййян едилир. Мясялян, субсидийалар ясасян кянд тясяррцфаты вя 

структур жящятдян бющран кечирян сащяляря тятбиг едилир (Эямигайырма вя кюмцр истещсалы). Ян 

йцксяк технолоъи истещсаллара йцксяк рягабят габилиййятиня вя рентабеллик сявиййясиня чатана 

гядяр малиййя йардымы эюстярилир (Гярби Авропада аеробус истещсалы). Инкишаф едян юлкялярдя 

дювлят тянзимлямя механизминин ашаьыдакы васитяляриндян истифадя етмяк ганунверижиликдя инди 

дя нязярдя тутулур: 

- идхал эюмрцк тарифи вя идхал малларына дахили верэиляр; 
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- малларын юлкядян кянара апарылмасынын вя эятирилмясинин тянзимлянмясинин гейри-

тариф методлары (квоталар, лисензийалар); 

- тижарятдя техники барйерляр (техники стандартлар, санитар, еколоъи вя диэяр тялябляр); 

- ихражын мцдафияси тядбирляри; 

- идхал–ихраж  ямялиййатларында милли валйутанын ващид курсунун тятбиги; 

- юлкядя харижи капиталын фяалиййят реъими; 

- эюмрцк вя валйута нязаряти. 

Щямин юлкяляр бу васитялярдян игтисади инкишафын мцхтялиф мярщяляляриндя мцхтялиф 

щяжмдя истифадя едирляр. Инкишаф етмиш юлкялярдя щазыр мящсулларын идхалы о заман сярбяст щяйата 

кечирилир ки, щямин мящсулларын юлкядя истещсалы дцнйа сявиййясиндя рягабят габилиййятлидир. 

Мясялян, Йапонийада мяишят електрик малары вя йа автомобилляр. Яэяр бу вя йа диэяр истещсалын 

инкишафы милли игтисадиййат цчцн бюйцк ящямиййят кясб етмирся, о мящсулларын идхалы да сярбяст 

апарылыр. Мясялян, АБШ-да видеомагнитофонлар истещсалы. 

Игтисади ядябиййатда эюстярилдийи кими бу диссертасийа ишиндя Азярбайжан 

игтисадиййатынын ачыглыг сявиййяси 2 эюстярижи: идхал малларына тариф дяряжяси вя дахили базарда 

щямин малларын хцсуси чякиси эюстярижиляри ясасында мцяййян едилмишдир. Цмумиййятля нисби 

анлайыш кими игтисадиййатын ачыглыьы сявиййяси мцхтялиф юлкялярдя мцхтялифдир, щятта ейни юлкядя 

мцхтялиф дюврлярдя мцхтялиф дяряжядя игтисадиййатын ачыглыьы сийасятини дювлят щяйата кечирир. 

Яксяр юлкялярдя харижи игтисади ялагялярдя протексионист вя игтисадиййатын либераллашмасы сийасяти 

ялагяли (паралел) вя бирэя щяйата кечирилир. Мясялян, ХХ ясрин 90-жы иллярин яввялляриндя инкишаф 

етмиш юлкяляря эятирилян малларын 18 фаизиня, хцсуси иля ярзаг малларына, тохужулуг мящсулларына 

вя няглиййат васитяляриня гейри-тариф (идхала квота, антидемпинг ганунверижилийи, техники 

стандартлар, санитар нормалар, идхал малларынын гиймятляндирилмяси гайдалары вя с.) 

мящдудиййятляри тятбиг едилмишдир [110, с. 707-708]. Азярбайжанда щал-щазырда квоталар, 

лисензийалар вя ихражын мцдафияси васитяляриндян истифадя олунмур. 2001-жи илдян хцсуси 

гейдиййатдан кечмядян мцхтялиф мцлкиййят формасына мяхсус олан йцзлярля мцяссися вя 

тяшкилат харижи тижаряти щяйата кечирир. Игтисади дурумун индики вязиййятиндя Азярбайжан 

дювлятинин харижи игтисади сийасятиндя милли истещсалын горунмасы приоритет тяшкил етмялидир. 
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Мясялянин беля гойулушу ондан иряли эялир ки, юлкянин игтисади структуруну вя сямяряли тясяррцфат 

комплексини формалашдыран сащялярин вя мцяссисялярин сахланылмасы вя йа йениляринин 

йарадылмасы зяруридир. Бу да юз нювбясиндя игтисадиййатын структурунун тякмилляшдирилмясиня, 

инкишафын перспектив истигамятляриндя ресурсларын жямляшдирилмясиня, милли мящсуллар цчцн йени 

базарларын ачылмасына шяраит йарадар вя кюмяк едяр.  

Либерал игтисади сийасят апаран юлкялярдя (АБШ) дювлят ясасян эюмрцк тарифляри вя йа 

игтисади структурларын инкишаф програмлары (Алманийа) васитяси иля базара тясир эюстярирляр. Диэяр 

юлкялярдя (Йапонийа, Франса, Италийа) тясяррцфат субйектляриня фяал тясир васитяляри щяйата 

кечирилир. Мягсяд истещсалчылары мцдафия етмякля, онлары дцнйа игтисадиййатынын тялябляриня 

уйьунлашдырмаг, щямин истещсалчыларын дцнйа базарынын мцасир тялябляриня жаваб веря билмясини 

тямин етмякдир. Бунун цчцн щямин юлкялярдя дювлят мцхтялиф васитялярдян комплекс шяклиндя 

истифадя едир. Онлара дахилдир: 

- игтисадиййатын мцяййян секторуна инвестисийанын стимуллашдырылмасы; 

- эюмрцк тариф дяряжяляринин артырылмасы вя йа азалдылмасы; 

- щямин секторларын мящсулларынын харижи сатыш базарларына чыхышынын тяшкили, ихраж 

ямялиййатларынын кредитляшдирилмяси вя сыьорталанмасы; 

- игтисади дипломатийа. 

Мясялян, Шенген зонасы юлкяляриндя Азярбайжандан фындыг мящсулларына идхал верэиси 

тятбиг олунур [46, 2003, № 5, с. 13]. Бунунла йанашы, щятта либерал игтисади сийасят юлкяляриндя 

ихраж мягсядляри цчцн бюйцк щяжмдя малиййя ресурслары сярф едилир. Мясялян, АБШ ихража  

йардым вя онун инкишафы цчцн щяр ил 20 милйард доллара йахын (ондан 3 милйард доллар федерал 

бцджядян) пул хяржлянир. Бцджя вясаитляринин яксяр щиссяси (40 фаизя гядяри) бирбаша ихража 

дотасийа йардымы кими айрылыр [129, сящ.269]. Беля сийасятдян, щямчинин инкишаф едян юлкяляр дя 

истифадя едирляр. Мясялян, дювлятин мягсядйюнлц тядбирляри нятижясиндя Малайзийа хаммал идхал 

едян юлкядян щазыр мящсуллар, о жцмлядян машын техникасы ихраж едян бюйцк дцнйа юлкясиня 

чеврилди. Юлкянин цмуми ихражы 1960-жы илдяки 1 милйард доллардан кечян ясрин 90-жы илляринин 

икинжи йарысында 60 милйард доллара гядяр артмышдыр, ихражда емал сянайеси мящсулларынын пайы 

10 дяфя артараг 78 фаизя чатмышдыр. Беля курсун мягсяди бейнялхалг ямяк бюлэцсцндя даща 

сярфяли мювге тутмаг, юлкя игтисадиййатынын технолоъи сявиййясини вя ящалисинин щяйат сявиййясини 
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йцксялтмякдян ибарятдир. Йапонийа вя Авропа юлкяляри идхалчылардан лисензийа алмаьы тяляб 

едирляр. Ейни заманда лисензийа верилишини дя мящдудлашдырырлар. Йапонийа 

автомобилгайыранлары юзляринин истещсал етдикляри автомобиллярин АБШ-а ихражына 

мящдудиййятлярин тятбиг олунмасы барядя Йапонийа дювлятиня кюнцллц разылыг вермишляр [46, 

2002, № 3, с.45]. Беляликля, идхалы да сямяряли шякилдя мящдудлашдыра билирляр. Вахты иля Бюйцк 

Британийа бу механизмин васитяси иля даш кюмцр идхалына гадаьа гоймушдур. Арашдырмалар 

эюстярир ки, инкишаф етмиш юлкялярдя харижи тижарятин тянзимлянмясинин базар механизми тядрижян 

формалашдырылмышдыр. 

Мяркязи вя Шярги Авропада йерляшян кечмиш постсосиалист юлкяляри Гярби Авропайа 

интеграсийа етмяйя башладыгдан сонра ихражын структуру писляшмяйя башлады. Ясасян кянд 

тясяррцфаты мящсуллары, истещлак маллары, хаммал, гара металлар, кимйа мящсуллары ихраж 

едирдиляр. Анжаг Полша вя Чехийада ихражда машын вя аваданлыгларын пайынын 25%-я чатмасына 

наил ола билдиляр. Авропа Иттифагы юлкяляри Мяркязи вя Шярги Авропа юлкяляриндян онларын 

мящсуллары иля рягабят апара билян мящсулларын мящдудлашдырылмасы цчцн дяфялярля тядбирляр 

щяйата кечирмишдир. Реэион юлкяляриндя игтисади ислащатларын илк илляриндя ихтисаслашдырылмыш дювлят 

фирмалары иля йанашы, диэяр мцлкиййят формаларына мяхсус олан мцяссисяляря дя ижазя верилди ки, 

харижи тижарятля мяшьул олсунлар. Нятижядя, харижи игтисади ялагялярин иштиракчыларынын сайы хейли 

артды. Бу юлкялярдя илк дюврлярдя щцгуги шяхсляря юзцнцн харижи валйута вясаити олмасына ижазя 

верилмирди. Полшада вя Мажарыстанда бу гайда инди дя юз гцввясиндя галыр. Анжаг Чехийа вя 

Словакийада юз мцяссисяляриня милли коммерсийа банкларында валйута щесабы ачмаьа ижазя 

верилмишдир. 2002-жи илдя Азярбайжанда харижи тижарят дювриййясинин 59 фаизи, о жцмлядян ихражын 

53 фаизи, идхалын 70 фаизи юзял бюлмянин пайына дцшмцшдцр. Щямин юлкялярдя идхалчыларын милли 

валйута иля харижи валйута алмасы имканына мцяййян мящдудиййятляр, хцсуси  иля игтисади 

ислащатларынын илк илляриндя, гойулмушдур. О заман валйута мцяййян олунмуш курсда конкрет 

контракт цчцн сатылырды. ХХ ясрин 90-жы иллярин ахырларына Чехийа, Мажарыстан вя Словенийа мал 

вя хидмятляр цчцн жари щесаблар цзря юз валйуталарынын нисби дюнярлийини тямин едя билмишляр. 

Бунунла йанашы щяля инди дя капитал ихражына мящдудиййятляр гцввядядир. Мяркязи-Шярги 

Авропа юлкяляриндя хариждя дашынмаз ямлакын сатын алынмасы иля баьлы ямялиййатларын, щабеля 

хариждя бирбаша вя портфел (гиймятли каьызлара йюнялдилян) инвестисийаларынын сярт тянзимлянмяси 

сахланылыр. 1994-жц илдян Тцркийя щюкумяти идхала нязаряти тямин едян тядбирляри щяйата кечирир. 
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Бязи юлкялярдян идхала нязарят едир, йерли истещсалчылара зийан дяйян щалларда идхалы 

мящдудлашдырыр. 1994-жц илдян Русийа Федерасийасынын Мяркязи Банкы ихражатчы мцяссисяляр 

цзяриндя нязаряти щяйата кечирир. Харижи юлкялярдя валйута щесабы ачмаг ижазяси олан ихражатчы 

мцяссисяляр «Ихраж ямялиййатынын паспорту»ну Мяркязи Банкын ярази органларында 14 эцн 

мцддятиня рясмляшдирмялидирляр. Ихражатчыларын хариждя валйута сахламасынын гаршысыны алмаг вя 

валйутанын вахтында Русийа банкларына дахил олмасыны тямин етмяк мягсядиля Русийа Мяркязи 

Банкы вя Дювлят Эюмрцк Комитяси хцсуси тялимат щазырлайыб тясдиг етмишляр. Тялиматда 

эюмрцк вя банк нязарятинин жидди сурятдя ялагяляндирилмяси нязярдя тутулмушдур. 

Азярбайжан игтисадиййатынын бейнялхалг рягабят габилиййятли олмамасына бахмайараг, 

онун харижи тижаряти инкишаф етмиш юлкялярдя олдуьу сявиййядя либераллашдырылмышдыр. Инкишаф етмиш 

юлкяляр, мясялян, АБШ харижи тижарятдян асылы дейил. Беля ки, тижарят дювриййясинин ЦДМ-я нисбяти 

23%-и, ихражын пайы ися 10 фаиз тяшкил едир [29]. Бу о демякдир ки, бу юлкянин игтисади инкишафы 

цчцн ясасян онун дахили базары щялледижи рол ойнайыр. 2001-жи илдя Азярбайжанда харижи тижарят 

дювриййясинин ЦДМ нисбяти 80 фаиз вя ихражын нисбяти 42% тяшкил етмишдир ки, бу да юлкянин 

харижи юлкялярдян чох асылы олдуьуна дялалят едир. Игтисади инкишаф дахили тижарятин сявиййясиндян, 

дахили тижарят ися алыжылыг габилиййятли тяляби олан базардан асылыдыр. Бу эцн Азярбайжан 

истещсалчылары цчцн дахили базар тяминатлы вя эялирли базар дейил. Бу ися Азярбайжан 

вятяндашларынын алыжылыг габилиййятинин ашаьы олмасы иля ялагядардыр. Бу мцгайисяли арашдырма 

эюстярир ки, Азярбайжан харижи тижарятдян чох-чох асылыдыр. Дцнйа тяжрцбяси эюстярир ки, эюмрцк 

сийасяти юлкя игтисадиййатынын инкишаф сявиййясиндян вя дахили истещсалчыларын бейнялхалг рягабят 

габилиййятиндян асылы олараг мцхтялиф васитялярля щяйата кечирилир. Азярбайжанда идхал-ихраж 

ямялиййатларынын тянзимлянмясиндя ясас васитя кими идхал рцсумларындан, тарифляриндян, 

эюмрцк рясмляшдирилмясиндян вя эюмрцк нязарятиндян истифадя олунур. Харижи тижарятин 

лисензийалашдырылмасындан, квоталашдырылмасындан вя валйуталарын дювлятя мяжбури сатышындан, 

гейри-тариф вя диэяр инзибати тянзимлямя васитяляриндян истифадя олунмур. Яввялляр дейилдийи кими, 

1997-жи илдян Азярбайжанда ихраж рцсуму тятбиг едилмир, идхал рцсум дяряжяляринин йухары 

щядди сабит сахланылмагдадыр. РФ, Газахыстан, Украйна вя Эцржцстанла гаршылыглы олараг 

маллара эюмрцк рцсумлары тятбиг едилмир, йяни азад тижарят сийасяти щяйата кечирилир. Щал-щазырда 

Азярбайжана идхал олунан малларын 60 фаизи норматив-щцгуги актлара ясасян ялавя дяйяр 

верэисиндян азад олунур. Бу дейилянлярдян айдын олур ки, Азярбайжанда сярбяст тижарят сийасяти 
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щяйата кечирилир, эюмрцк рцсумларынын минимум сявиййяси нязярдя тутулур, дахили базара харижи 

малларын даща чох жялб едилмяси стимуллашдырылыр. Лакин, бизим фикримизжя, юлкя сянайесинин гейри-

нефт вя аграр секторлары цчцн ялверишли инвестисийа мцщити йаратмаг, щямин сащялярин 

мящсулларына максимум дахили тялябаты тямин етмяк цчцн протексионист сийасяти щяйата 

кечирилмялидир. Инвестор яввялжядян ямин олмалыдыр ки, онун истещсал едяжяйи мящсула, биринжи 

нювбядя, дахили тялябат кифайят гядярдир. 

Кечид игтисадиййатлы юлкялярдя эюмрцк реъими, гейри-тариф мящдудий-йятляри, верэи 

тянзимлямяляри, ихражын стимуллашдырылмасы (ихражын бирбаша субсиди-йалашдырылмасы, кредит вя 

сыьорта ямялиййатлары заманы дювлят йардымы) кими тянзимлямя механизмляриндян дювлят эениш 

истифадя едир. ССРИ даьылдыгдан сонра харижи тижарятдя дювлят инщисарындан имтина едилмяси 

щялледижи момент олду. МДБ юлкяляриндя харижи тижарятин тезликля либераллашдырылмасы дахили 

истещсалын стимуллашдырылмасы бахымындан щеч дя щямишя юзцнц доьрултмады, о жцмлядян дя, 

бизим фикримизжя, Азярбайжанында. Щалбуки, Чиндя, Вйетнамда планлы игтисадиййатын игтисади  

механизмляри вя инкишаф едян базар механизмляри узун мцддят фяалиййят эюстярмишдир. Чиндя 

харижи тижарят вя валйута мящдудий-йятляри бюйцк ящямиййятя маликдирляр [129, с. 612]. Инкишаф 

етмиш юлкяляр вя онларын бирликляри (Авропа Иттифагы) харижи тижарятин вя капиталын щярякятинин либе-

раллашдырылмасында тякид етсяляр дя, юзляри протексионист сийасятдян имтина етмир-ляр. Бу 

мясялялярдя «икили стандартлардан» истифадя едирляр. Мясялян, Авропа Иттифагы Азярбайжандан 

йцнэцл сянайе малларынын идхалына квота мцяййян етмишдир [16, с. 34-35]. Дцнйа тяжрцбясини 

нязяря алмагла, харижи тижарят систе-миндя ашаьыдакы тядбирлярин милли сянайеляшдирмянин 

сцрятляндирилмяси хатириня Азярбайжанда щяйата кечирилмяси зяруридир: 

- идхалы явязетмя сийасятинин приоритетлийинин тямин олунмасы; бунун цчцн идхалы явяз 

едян мящсуллар истещсал едян вя дахили тялябаты юдяйян милли сянайе сащяляринин инкишафыны 

стимуллашдырмаг мягсяди иля йцксяк тариф вя гейри-тариф мящдудиййятляри иля дахили базарын 

горунмасы; 

- идхалы явяз едян истещсалчыларын жялб етдикляри кредит ресурсларына тяминат верилмяси вя 

сыьорталанмасы; 

- идхалы явяз едян перспективли инвестисийа лайищяляринин йериня йетирилмясиндя дювлятин 

пайла иштиракы; 
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- идхалы явяз едян мящсулларын верэи иля стимуллашдырылмасы; 

- цмуми дювлят шябякяси васитясиля идхалы явяз едян мящсулларын истещсал-чыларына 

информасийа, маркетинг вя консултасийа хидмятляринин эюстярилмяси; 

- юлкя истещсалчыларынын бейнялхалг сярэи вя йармаркаларда иштиракына кюмяклик едилмяси; 

- игтисади дипломатийанын васитяси иля милли мящсулларын харижи базара чыхарылмасы. 

Харижи юлкялярин тяжрцбяси эюстярир ки, игтисадиййатын модернляшдирилмяси вя рягабят 

габилиййятли сащялярин вя секторларын йарадылмасы вя инкишафы дюв-рцндя милли истещсалчыларын 

горунма тядбирляринин вя мцдафиясинин эцжляндири-мяси зяруридир. Тамамиля айдындыр ки, 

горунма вя мцдафия тотал характер дашыйа билмяз, узунмцддятли ола билмяз. Онларын щяйата 

кечирилмяси мцдафия олунан сащянин «айаг цстя дурмасы» дюврц иля мящдудлашдырылмалыдыр. 

Игтисади жящятдян сямяряли олмайан истещсалларын мцяййян мящсулларынын идхалла там вя йа 

мцяййян щиссясинин явяз олунмасына имкан верилмялидир, шяраит йарадылма-лыдыр. Милли истещсалын 

мцдафия дяряжяси тядрижян ашаьы салынмалыдыр.  

Зяиф тянзимлянян вя нязарят едилян идхал вя ихраж юлкянин игтисади тящлцкя-сизлийини зярбя 

алтына гойур. Индики мярщялядя дахили базарын мал-материалларла, хцсусиля истещлак маллары иля 

тяминаты базарын тялябатындан, юлкядахили истещсалчы-ларын марагларындан, ящалинин алыжылыг 

габилиййятиндян, рягабят мцщитинин йарадылмасындан, инщисарчылыьын ляьв едилясиндян асылы олараг 

дювлят тяряфиндян тянзимлянмяси эцжляндирилмялидир. Идхал вя ихраж квоталары бу амиллярдян асылы 

олараг мцяййян едилмялидир. «Ихраж йерли мящсулларын техники-игтисади сявиййяси-нин вя 

кейфиййятинин йцксялдилмясини тямин етмялидир… Идхал юлкядя истещсал вя истещлакын 

баланслашдырылмасынын тямин олунмасына кюмяк етмялидир». 

Харижи тижарятя тякжя валйута вясаити газанмаг мянбяйи кими бахылма-малыдыр. Дювлятин 

игтисади тящлцкясизлийи бахымындан она йанашылмалыдыр. О, дахили базарда рягабят мцщитинин 

формалашмасына шяраит йарада билян васитядир. Ейни заманда харижи тижарят бу вя йа диэяр 

мящсуллара дахили базарын тялябатыны юдямяк цчцн милли истещсалын стимуллашдырылмасы елементи 

кими чыхыш етмялидир. 
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Nəticə  
 

Azərbaycan Respublikasında mövcud olan siyasi və iqtisadi sabitlik, yeraltı 

və yerüstü təbii sərvətlərin zənginliyi, onun tutduğu coğrafi – geosiyasi vəziyyəti, 

nisbətən ucuz işçi qüvvəsinin, mükəmməl normativ bazanın, əlverişli maliyyə - 

gömrük və vergi rejiminin olması, xarici investorları ölkəmizin iqtisadiyyatına 

sərmayə qoymalarına marağını gücləndirir.  

Azərbaycan iqtisadiyyatına xarici sərmayənin cəlb olunması 20 sentyabr 1994 

– cü ildə “Əsrin müqaviləsi” adlanan ARDNŞ ilə bir sıra xarici ölkələrin neft 

kompaniyaları arasında bağlanmış müqavilələrdən sonra başlamış və bu proses 

getdikcə geniş vüsət almışdır. Bu hər şeydən əvvəl Azərbaycanda uğurla həyata 

keçirilən daxili və xarici siyasətin nəticəsində bərqərar olmuş, sabitlik xarici 

sərmayədarların respublikamıza marağını getdikcə artırmışdır.  

 Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyata xarici sərmayələrin cəlb 

olunması bir tərəfdən xarici iqtisadi siyasətin yenidən qurulmasının və eləcə də 

ölkədə gedən bütöv bir iqtisadi sistemin – radikal iqtisadi islahatların, struktur 

dəyişikliklərinin həyata keçirilməsinin başlıca istiqamətlərini təşkil edir.  

Azərbaycanın öz qapılarını xarici iş adamlarının, investorların üzünə açması, 

“açıq qapı” siyasətinin yeridilməsi, onun dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya 

etməsinə, beynəlxalq aləmdə nüfuzun yüksəlməsinə təkan verən mühüm amil 

məhz ölkədə ardıcıl və məqsədəyönlü daxili və xarici siyasətin düzgün 

aparılmasıdır.  

Azərbaycan sənaye istehsalında struktur dəyişiklikləri aparılarkən, bu 

məqsədlə daxili və xarici investisiyalar ayrılarkən, prioritet sahələrinə üstün sürətlə 

inkişafına, xüsusilə maşınqayırmanın – neft maşınqayırması, elektrotexnika, 

elektronika, cihazqayırma, dəzgahqayırma və digər sahələrin inkişafına bütün 

səviyyələrdə xüsusi diqqət yetirilməlidir. 

Xarici investisiyalı birgə müəssisələrin milli iqtisadiyyatın bütün sahələrində 

yaradılması, fəaliyyəti və bu zəmin əsasında ölkə iqtisadiyyatını inkişaf etdirmək 

beynəlxalq standartlara cavab verən məhsullar istehsalını artırmaqla, xarici 
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bazarlara çıxarıla biləcək, rəqabət qabiliyyətli məhsullarla respublikanın ixracat 

potensialını gücləndirmək vacibdir.  

Xarici investisiyaların səmərəliliyini artırmaq üçün :  

• Xarici investisiyalarda emal sənayesinin, xüsusilə qeyri-neft sektorunun 

payının artırılması tədbirlərinin həyata keçirilməsi; 

• Qeyri-neft sektoruna investisiyaların cəlb edilməsini yaxşılaşdırmaq 

məqsədilə stimullaşdırıcı xarakterli hüquqi-iqtisadi mexanizmlərin tətbiqi; 

• Ölkə sənayesində əsas istehsal fondlarının yüksək fiziki və mənəvi 

köhnəlmə səviyyəsini nəzərə alaraq investisiya qoyuluşlarının texnoloji 

strukturunda mütərəqqi dəyişikliklərə nail olmaq istiqamətində təsirli 

tədbirlər görülməlidir. Xarici investisiyalarda yeni texnika və 

texnologiyaları özündə əks etdirən investisiyalara daha çox üstünlük 

verilməlidir. 

• Hər bir ölkənin inkişafı onun xarici iqtisadi əlaqələrindən, xarici ticarətindən 

asılıdır. Heç bir ölkə beynəlxalq əlaqələrini genişləndirmədən inkişaf edə 

və dünyada özünəməxsus bir yer tuta bilməz. Xarici iqtisadi əlaqələr, həm 

də, ölkənin siyasi yolunu da müəyyənləşdirə, yön verə bilmək 

qabiliyyətinə məxsusdur. Ümumilikdə, xarici iqtisadi əlaqələr və xarici 

ticarət siyasətdən kənar düşünülə bilməz. Bu mənada, Azərbaycanın artıq 

həm siyasi, həm də iqtisadi olaraq dünyada özünəməxsus bir ad 

qazandığını söyləmək olar ki, bu da Heydər Əliyevin siyasətinin cənab 

İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilməsi nəticəsində meydana 

gəlmişdir. 

• Müstəqillik əldə etdikdən sonra Azərbaycanın dövlət olaraq beynəlxalq 

arenada indiki səviyyədə tanınması çətin olsa da, ölkə rəhbərliyimiz bu 

çətin işin öhtəsindən gəldi və hazırda da bu proses uğurla davam etdirilir. 

Siyasi problemlər çərçivəsində olmasına baxmayaraq, Azərbaycan, 

Ermənistanın təcavüzkar siyasətinə məhəl qoymayaraq inkişaf yolunu 
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seçmiş və uğurlu iqtisadi siyasət nəticəsində istər siyasi, istər hərbi, istərsə 

də iqtisadi gücünə görə dünyada tanınmışdır. 

• Azərbaycanın xarici ticarətinin əsas hissəsinin neft-qaz sənayəsindən ibarət 

olduğu düşünülsə də, ölkəmizdə gündən-günə qeyri-neft sektorları da 

inkişaf etməkdədir. Bunu statistik göstəricilər də sübut edir. Belə ki, 2011-

ci ildə qeyri-neft sektorunun real artım tempi 2010-cu il ilə müqayisədə 

9.4% çox olmuşdur. 

• Qlobal maliyyə-iqtisadi böhran nəticəsində dünyanın aparıcı ölkələrində baş 

vermiş kəskin siyasi və iqtisadi vəziyyətətə baxmayaraq, Azərbaycanda 

makroiqtisadi sabitlik, iqtisadi artım, yoxsulluq səviyyəsinin azalması və 

əhalinin maddi rifah halının yüksəlməsi bu ildə də davam etmişdir. Eyni 

zamanda, Azərbaycan ötən ildə iqtisadiyyatın real artım tempinə görə 

(iqtisadiyyatın inkişaf sürətinə görə) Cənubi Qafqaz regionunun ölkələri 

arasında lider olmaqla yanaşı, müvafiq göstərici üzrə dünya miqyasında da 

yüksək yerdə qərarlaşmışdır.  

• Milli maraqlarımızın təmin edilməsinə yönəlmiş ardıcıl fəaliyyətdə 

çoxtərəfli əməkdaşlığın və ikitərəfli əlaqələrin inkişafı dövlətimizin 

beynəlxalq səviyyədə nüfuzunun və mövqeyinin daha da 

möhkəmləndirilməsinə xidmət etmişdir. 

• Hesabat ilində ikitərəfli əsasda müxtəlif görüşlərin, danışıqların, qarşılıqlı 

səfərlərin təşkili, birgə Hökumətlərarası komissiyaların və işçi qrupların 

iclaslarının keçirilməsi, ölkəmizin iqtisadi inkişaf strategiyasında əsas 

prioritet təşkil edən qeyri-neft sektorunun inkişafı və ixracın 

diversifikasiyası, xarici sərmayələrin ölkəmizə cəlb edilməsi, ölkə 

sərmayələrinin digər ölkələrə yatırılmasının təşviqi, ölkəmizdə istehsal 

olunan məhsulların və xidmətlərin yeni bazarlara çıxarılması, işgüzar 

dairələr arasında münasibətlərin yaradılması kimi iqtisadi maraqların 

təşviqi istiqamətində fəaliyyət davam etdirilmişdir. 

• Hazırda Azərbaycanın dünyanın bir sıra ölkələri ilə uğurlu siyasi və 

iqtisadi əlaqələri qurulmuşdur. Sözsüz ki, bu əməkdaşlığın inkişafında 
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin xarici 

səfərləri və digər ölkələrin dövlət başçılaırnın ölkəmizə səfərləri, habelə 

müxtəlif dövlət və işgüzar nümayəndə heyətlərinin qarşılıqlı səfərləri 

əhəmiyyətli rol oynamışdır. 

• Bu xüsusda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 

Latviya, Serbiya, Sloveniya, İsveçrə,  Belçika, Türkiyə və Qazaxıstana  

rəsmi və işgüzar səfərlərini, habelə Rumıniya, Polşa, Çexiya, Litva, 

İsveçrə, Yunanıstan, Monteneqro, Bolqarıstan, Fransa, Avstriya və 

Macarıstan dövlət başçılarının Azərbaycana səfərlərini qeyd etmək olar.  

• Bundan başqa bu istiqamətdə aparılmış danışıqlar və əldə edilmiş 

razılaşmalar Azərbaycanın xarici əlaqələrinin gücləndirilməsinə öz müsbət 

töhfəsini vermişdir.  

• Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi əlaqələrin inkişafında 

Hökumətlərarası Komissiyaların fəaliyyəti xüsusi rol oynayır və ötən il 

ərzində İsveçrə, Macarıstan, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, İordaniya, 

Çexiya, Küveyt, Yunanıstan, Türkiyə, İran, Rusiya, Latviya, Ukrayna, 

İtaliya, Fransa, Qazaxıstan, Yaponiya, Pakistan, Çin, Serbiya və 

Gürcüstanla Hökumətlərarası komissiyaların iclasları, habelə Çin Xalq 

Respublikasının Sincan-Uyğur Muxtar rayonu (SUMR) və Almaniya 

Federativ Respublikasının Federal İqtisadiyyat və Texnologiyalar Nazirliyi 

arasında Ticarət və İnvestisiyalar üzrə Yüksək Səviyyəli İşçi Qrupun ilk 

iclasları keçirilmişdir. Ötən dövr ərzində müqavilə-hüquq bazasının 

genişləndirilməsi istiqamətində müvafiq tədbirlər də həyata keçirilmişdir. 

•  Bütün dünyanın qəbul etdiyi kimi , hər bir ölkənin iqtisadiyyatı onun 

gücündən xəbər verir. Azərbaycan da artıq iqtisadi cəhətdən gücünü bütün 

dünyaya sübut etmiş və istər iqtisadi, istərsə də siyasi mənada dünya 

ölkələri arasında özünəməxsuz yer tutmuşdur. Bu prosesin növbəti illərdə 

də davam etdiriləcəyi təqdirdə, ölkəmizin inkişaf səviyyəsini daha da 

artıracağını və dünyada daha da böyük gücə çevriləcəyini söyləmək olar. 
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Resume  

В магистерской диссертации рассмотрены вопросы совершенствования 

экспортной политики Азербайджана и проблемы включения в мировые 

процессы транснационализации. Проблемы привлечения и социально-

экономической эффективности их использования.  

Дифференциация инвестиционной привлекательности предопределяет 

необходимость проведения дифференцированной политики по привлечению 

иностранных прямых инвесторов в Азербайджан. Привлечь иностранных или 

любых других внешних инвесторов только путем создания условий 

значительного повышения доходности инвестиционных проектов. Этот путь 

является верным, поскольку он опирается на законы рынка международных 

капиталов, суть которого состоит в том, что увеличение инвестиционного 

риска приводит к увеличению доходности инвестирования и наоборот.  

Hассмотрена связь иностранных инвестиций с экономическим ростом 

выявлены основные критерии повышения социально-экономической 

эффективности их использования. 

на основе анализа динамики иностранных инвестиций построены 

тренды, а также определены их линейные уравнения. на основе анализа 

рассмотрена необходимость эффективного использования иностранных 

инвестиций в развитии промышленности и в претворении политики 

импортозамещения и экспортной политики. 

 

The master's thesis deals with the issues of improving the export policy of 

Azerbaijan and the problem of inclusion in the global processes of 

transnationalization.. Problems attracting and socio-economic benefits of their use. 

Differentiation of investment attractiveness determines the need for a 

differentiated policy to attract foreign direct investors in Azerbaijan. Attract 

foreign or any other outside investors only through a significant increase in terms 

of return of investment projects. This path is correct, because it relies on the laws 

of international capital market, the essence of which is that an increase in 

investment risk increases the return on investment and vice versa. 

Hassmotrena link foreign investment to economic growth identified the main 

criteria for improving the socio-economic efficiency. 

based on the analysis of the dynamics of foreign investment trends are built, as 

well as determine their linear equations. based on the analysis considered the need 

for effective use of foreign investment in the development of industry and 

implementing a policy of import substitution and export policy. 


