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Э И Р И Ш 

Мювзунун актуаллыьы: 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 структуру милли базарда истещлакын структуруна адекват дейил. Таразлыг 

игтисади инкишафа наил олунмамышдыр. Игтисади системдя жидди уйьунсузлуглар 

мювжуддур: мяжму тяляб ин 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 
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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 инвестисийалар вя онлардан 

сямяряли истифадядир. 

Инвестисийаларла баьлы диэяр мцщцм мясяля бюйцк мигйаслы 

инвестисийалардан адекват игтисади сямяря ялдя едилмясидир. Сянайе цзря бир 

манат инвестисийайа эюря ялдя едилян мянфяят нормативля мцгайисядя он 

дяфялярля аздыр. Инвестисийаларын сащяви вя реэионал структурлары  дюврцн 

тялябляриня жаваб вермир. 

Жямиййятин ресурслары мящдуд вя тялябаты ися сонсуз олдуьуна эюря 

щямин ресурслардан максимум сямяря иля истифадя олунмалыдыр. Игтисади артымын 

вя игтисади таразлыьын тямин олунмасында цч ясас фактордан (капитал, ямяк, 

торпаг) биринин, йяни капиталын йаранмасы инвестисийалардан асылы олдуьуна эюря 

иддиачы юз тядгигатыны Азярбайжанда инвестисийаларын игтисадиййатынын 

юйрянилмясиня щяср етмишдир. 

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]. 
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Индики мярщялядя Азярбайжан игтисадиййатынын инкишафында бир-бири иля сых 

сурятдя баьлы олан бир нечя проблем анжаг инвестисийаларын васитяси иля щялл едиля 

биляр: истещсалын йцксяк инкишаф темпини сахламагла ишсизлийи оптималлашдырмаг, 

йохсуллуьу азалтмаг, юлкянин ясас ганунунда – Конститутсийада нязярдя 

тутулан щяйат сявиййясини инсанлара тямин етмяк. Мцтяхяссислярин 

щесабламаларына эюря Азярбайжанын игтисадиййатыны инкишаф етмиш юлкялярин 

сявиййясиня галдырмаг цчцн йахын 15 илдя тяхминян 20-22 млрд доллар (нефт-газ 

сектору вя ишьал олунмуш яразилярин бярпасы нязяря алынмадан) инвестисийа тяляб 

олунур. Азярбайжан ящалисинин йохсуллуг сявиййясинин йцксяк олмасы, 

эялирляринин азлыьы вя диэяр игтисади вя щцгуги амлляр юлкядя дахили 

инвестисийаларын щяжминя мянфи тясир едир. Беля бир шяраитдя дахили инвестисийа 

ещтийатларынын ашкар едилмяси, инвестисийаларын игтисади сямярялилийинин 

йцксялдилмяси вя онун щесабына инвестисийаларын артырылмасы цмуммилли 

ящямиййяти олан проблем характери дашыйыр. 

Азярбайжанда бязиляри щесаб едирляр ки, юлкядя игтисади инкишаф харижи 

инвестисийа вя харижи технолоэийа, йени тяшкилати идаряетмя структурлары вя сярт 

бцджя мящдудиййяти мювжуд олдугда мцмкцндцр. Анжаг нязяря алмырлар ки, 

бу шяртлярин тятбиги о заман оптимал сямяря верир ки, онлар йерли хцсусиййятляри 

нязяря алырлар, о хцсусиййятлярля бирликдя щяйата кечирилирляр. Бейнялхалг тяжрцбя 

сцбут етмишдир ки, о ислащат ки, бир юлкядя мцсбят нятижяляр верир, диэяр юлкялярдя 

беля нятижяни вермяйя биляр. Ислащатлар дюврцндя уьурларын ялдя едилмясиндя 

йерли хцсусиййятлярин эцжлц ролунун олмасыны Чинин, Жянуби Корейанын, 

Тайванын тяжрцбяси тясдиг едир. Онлар гейри-ортодоксал елементляри ортодоксал 

сийасятля ялагяляндирдиляр вя ислащатлардан йцксяк нятижяляр ялдя етдиляр. 

Шок терапийасынын баниси, полшалы Лешек Балтсеревич 2002-жи илин 

ахырларында «Ехо» гязетиня (Бакы шящяри) вердийи мцсащибядя онун тяклиф етдийи 

метод вя механизмлярля игтисади ислащатларын кечмиш совет республикаларында да 

уьурла апарыла билмясинин мцмкцнлцйц суалына жавабында демишдир ки, бу вя 

йа диэяр игтисади сийасятин тятбиги хястянин дярман гябул етмясиня охшайыр. 

Анжаг диагнозлары ейни олан хястяляр ейни дярмандан истифадя едя билярляр. 
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Проблемин юйрянилмя сявиййяси. Мцстягиллик дюврцндя Азярбайжан 

алимляриндян Асяф Надиров, Аьасялим Ялясэяров, Шащбаз Мурадов, Зийад 

Сямядзадя, Тофиг Гулийев, Ханщцсейн Казымлы, Ващид Новрузов, Алыжан 

Аббасов, Сабир Жцмшцдов, Тярбиз Ялийев, Мцшвиг Атакишийев, Бейкяс 

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

Мящиш Ящмядов, Шамил Гурбанов, Рауф Жябийев, Расим Щясянов вя 

башгалары юлкядя щяйата кечирилян системли игтисади ислащатларын консепсийасына, 

онун нязяри ясасларына вя онларын нятижясиндя ялдя едилмиш уьурларын 

йекунларына чохсайлы мягаляляр, монографийалар вя елми-тядгигат ишляри щяср 

етмишляр. Игтисади ислащатлар дюврцндя Азярбайжан Республикасында 

инвестисийаларын игтисади вя сосиал сямярялилийинин нязяри аспектляриня тящлилиня вя 

гиймятляндирилмясиня, дювлят тянзимлямя васитяляриня юлкядя игтисади таразлыьын 

йарадылмасында инвестисийаларын ролуна, дахили инвестисийаларын ящямиййятли 

дяряжядя артырылмасы ещтийатларынын ашкар едилмясиня щяср олунмуш комплекс 

елми-тядгигат иши апарылмамышдыр. Базар системиндя инвестисийаларын сосиал-

игтисади сямярялилийинин методолоэийасы вя методикасы щал-щазырда игтисади 

ядябиййатда мцбащися предметидир. Иддиачынын фикринжя, онун щазырладыьы 

диссертасийа бу бошлуьун мцяййян гядяр долдурулмасына кюмяк едяжякдир. 

Одур ки, иддиачы мящз Азярбайжан игтисадиййатында йаранмыш дуруму вя 

йерли хцсусиййятляри нязяря алмагла, инвестисийаларын игтисади таразлыьа вя игтисади 

артыма тясиринин тядгигиня бцтцнлцкдя игтисади ислащатларын тяркиб щиссяси кими 

йанашыр вя ону гиймятляндирир. 

Тядгигатын мягсяди вя вязифяляри. Тядгигатын ясас мягсяди инвестисийалары 

тянзимляйян елми-нязяри цмумиляшдирмяляр апармагдан, инвестисийа фяаллыьыны 

артыран идаря васитяляринин тякмилляшдирилмясиндян 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.  
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Бу мягсядя наил олмаг цчцн тядгигатын вязифяляри ашаьыдакы кими 

мцяййян едилмишдир: 

- инвестисийаларын тянзимлянмясиндя истифадя олунан игтисади 

нязяриййяляри тящлил етмяк вя цмумиляшдирмяк; 

- инвестисийаларын игтисади сямярялилийинин мцяййян едилмяси 

методолоэийасыны тякмилляшдирмяк; 

- инкишаф етмиш вя инкишаф едян юлкялярин инвестисийаларын 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; 

- игтисади артым, игтисади вя сосиал сямяря, ящалинин мяшьуллуьу вя 

алыжылыг габилиййятинин йцксялдилмяси бахымындан инвестисийалары тящлил етмяк вя 

гиймятляндирмяк; 

- Азярбайжанда инвестисийа дурумуну мцасир игтисади нязяриййялярин 

тялябляри вя бейнялхалг тяжрцбя иля мцгайися етмяк;. 

Тядгигатын методолоэийасы вя нязяри ясаслары. Тядгигатын мягсяд вя 

вязифяляриня уйьун онун методу вя инструментарийасы сечилмишдир. Игтисади фикир 

инкишаф едир вя йени нязяри фикирлярин мейдана эялмясини мцяййян дюврдя бу вя 

йа диэяр юлкядя йаранмыш игтисади вязиййят шяртляндирир. Юлкянин игтисади 

артымында инвестисийа гойулушуна 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 
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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 инвестисийаларын 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 

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. 
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Инвестисийалар бцтцнлцкдя щюкумятин игтисади вя сосиал сийасяти вя 

идаряетмя механизмляри иля сыхы сурятдя баьлы олдуьуна эюря тядгигатда гаршыйа 

гойулан вязифя чярчивясиндя бу мясяляляр гаршылыглы ялагядя арашдырылыр. 

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. 

Тядгигатын елми йениликляри.  

- Инвестисийа фяалиййятинин инкишафында мейдана чыхмыш мцсбят вя мянфи 

мейлляр ашкар едилмишдир; 

- индики дюврдя инвестисийа сийасятиндя истещлак малларынын вя емал 

сянайесинин приоритетлилийинин гябул едилмяси вя дювлят инвестисийаларынын бу 

сащяляря йюнялдилмясинин зярурилийи ясасландырылмышдыр; 

- игтисади сийасятдя дювлят инвестисийаларынын ролуна йенидян бахылмасы вя 

онларын сянайенин гейри-нефт секторуна вя кянд тясяррцфатына артырылмасы нязяри-

практики жящятдян ясасландырылмышдыр; 

- харижи юлкялярин (инкишаф етмиш, инкишаф едян, кечид игтисадиййатлы юлкяляр) 

тядгигатын мювзусу иля баьлы тяжрцбясинин юйрянилмяси вя цмумиляшдирилмяси 

щяйата кечирилмишдир; 

- дахили инвестисийаларын, о жцмлядян дювлят инвестисийаларынын 

артырылмасынын реал ещтийатлары ашкар едилмиш вя онларын стимуллашдырылмасы йоллары 

барядя тяклифляр щазырланмышдыр; 

- Азярбайжанда инвестисийаларын игтисади, сосиал вя структур дяйишикликляри 

иля гаршылыглы ялагяляри комплекс щалында илк дяфя ятрафлы тящлил едилмиш вя 

гиймятляндирилмишдир; 

- бу вя йа диэяр елми нязяриййялярин мейдана чыхмасы юлкялярин игтисади 

вязиййяти вя дюврцн тялябляри иля щямишя сыхы сурятдя баьлы олдуьуна эюря, 

Азярбайжанда инвестисийа цзря проблемляри йарадан амиллярин елми 

арашдырылмасы вя цмумиляшдирилмяси тядгигатын ана хяттини тяшкил етмишдир. 
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Фактлара ясасланан вя аргументлярля мющкямляндирилян бу цмумиляшдирмяляр 

ясасында иддиачы Азярбайжанын мцасир игтисади дурумуна уйьун олан 

инвестисийа сийасяти барядя нязяри мцддяалары формалашдырмыш вя онларын тятбиги 

барядя тяклифляр вермишдир:  

- юлкя игтисадиййатына инвестисийаларын игтисади вя сосиал сямярялилийини якс 

етдирян эюстярижиляр системи ясасландырылмыш вя фактики материаллар ясасында 

онларын щесабланмасы щяйата кечирилмишдир; 

Ишин гурулушу вя щяжми. Диссертасийа иши эириш, 3 фясил вя нятижядян ибарят 

олмагла, сящифяни, жядвяли ящатя едир. 

 

Fəsil 1.  İгтисади инкишафын инвестисийа тяминаты вя инвестисийаларын игтисади вя 
сосиал сямярялилийинин гиймятляндирилмясинин нязяри вя методолоъи ясаслары 

 
1.1. Инвестисийаларын тянзимлянмясиня нязяри бахышлар 

Базар системинин инкишафынын мцхтялиф мярщяляляриндя мцхтялиф юлкялярдя мейдана чыхан 

игтисади нязяриййялярдя щямин юлкялярин игтисади дурумундан асылы олараг инвестисийа фяалиййятиня 

вя ону тянзимляйижи васитяляря бахылыр. Тядгигатын предмети иля билаваситя баьлы олан игтисади 

нязяриййянин неоклассик, институсионализм, кейнсчилик, монетаризм, неолиберализм вя тяклифин 

игтисадиййатынын истигамятляри бу фясилдя тядгиг едилир.  

Бу арашдырмаларда ясас мягсядим кечид игтисадиййатлы Азярбайжанын формалашмыш 

игтисади дурумунун базасында сонракы иллярдя игтисади артымы вя онун инвестисийа тяминатыны 

тянзимляйя билян игтисади нязяриййялярдян щансынын ясас эютцрцлмяси вя щансынын диэярляринин 

мцддяаларындан истифадя едилмясинин зярурилийини ясасландырмаьыдыр. 

Игтисади нязяриййя елми биликлярин хцсуси сащяси кими феодализмин даьылмасы вя 

капитализмин инкишаф етдийи дюврдя мейдана чыхмышдыр. Базар мцнасибятляринин классик игтисади 

нязяриййянин нцмайяндяляринин (Инэилис Уилйам  Петти (1623-1687), Франсыз Франсуа Кене 

(1694-1774), шотландийалы Адам Смит (1723-1790), инэилис сащибкар Давид Рикардо) фикринжя, 

базар игтисади системиндя мяжму тяляби доьуран мяжму тяклифдир, мяжму тялябин дяйишмяси 

истещсалын щяжминя вя мяшьуллуьа тясир етмир, анжаг гиймятляр васитяси иля ишчилярин ямяк щаггына 

тясир едир. Онлар тясяррцфат субйектляринин фяалиййятиня дювлятин мцдахилясини истисна едирляр. 
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Неоклассик нязяриййянин нцмайяндяляринин (ХЫХ яср, Алфред Маршал, Артур Пигу вя башгалары) 

диггят мяркязиндя инсанын тялябатынын тямин едилмяси дурур. Онлар мадди немятлярин (мал вя 

хидмятляр) истещлак дяйярини (йарарлылыьыны) вя истещлакчыларын онлара тялябатыны биринжи плана 

чякирляр. Неоклассиклярин фикринжя, игтисади инкишаф хариждян эялян кюмяк цзяриндя дейил, дахили 

ресурслар цзяриндя гурулмалыдыр, иш адамларынын ролуна йцксяк гиймят верилмялидир. Маршалын 

ясас идейасы базарда баш верян просеслярин апарыжы гцввяси олан тяляб вя тяклифин гаршылыглы тясири 

проблеминин юйрянилмясиндян ибарят олмушдур. Неоклассик нязяриййяйя дахил олан Кобба-

Дуглас модели [110] истещсал факторлары кими ямяйин вя капиталын гаршылыглы тясирини вя гаршылыглы 

явяз етмясини якс етдирир. Бу моделин ясасында минимум хяржля максимум мящсул истещсал 

етмяк цчцн ямяйин вя капиталын щансы комбинасийада эютцрцлмяси дурур. 

Мящсул истещсалы ясас капиталын вя истифадя олунмуш ямяйин артымы иля дцз мцтянасиб 

шякилдя артыр. Игтисадчы алим Р.Солоу юзцнцн неоклассик моделини щазырламышдыр. Онун вердийи 

моделлярдян бири гянаятин, капитал йыьымынын вя игтисади артымын гаршылыглы ялагясини якс етдирян 

моделдир. Бу моделя эюря милли эялирин ейни артымы йа капитал гойулушунун, йа да ямякдян 

истифадянин эенишляндирилмяси щесабына ялдя едиля биляр. Р.Солоунун моделиндя истещсалын щяжми 

( )Q  инвестисийаларла ( )L  вя истещлакла ( )С  мцяййян едилир. Анжаг о, нязярдя тутур ки, 

игтисадиййат гапалы характер дашыйыр вя дцнйа базарындан тяжрид олунубдур. Милли инвестисийалар 

милли гянаятляря вя йа цмуми йыьымын щяжминя ( )S бярабярдир, йяни S=Ι . Истещсалын щяжминин 

фондла силащланма эюстярижисиндян, фондла силащланманын ися инвестисийалардан асылылыьы гябул 

едилир. Юз нювбясиндя инвестисийалар цмуми йыьым нормасындан асылыдыр. Цмуми йыьым 

нормасы цмуми йыьымын йаранмыш мящсула нисбяти иля щесабланыр: ( ( )
100⋅

Q

IS ). Цмуми йыьым 

нормасы мящсулун гянаятляря вя истещлака бюлэцсцнц мцяййян едир. Йыьым (гянаят) 

нормасынын артмасы иля инвестисийалар артыр вя ясас капиталын силинмясиндян чох олур. Бунунла 

истещсал фондлары артыр. Беляликля, гысамцддятли дюврдя игтисади артымын сцрятляндирилмяси йыьым 

нормасындан асылыдыр. Щал-щазырда гцввядя олан «Азярбайжанын милли щесаблар сситеми»нин 

мцддяалары Р.Солонун нязяри мцддяалары иля цст-цстя дцшцр. Бу мцддяалары ясас тутараг, 

иддиачы щесабламалар апармыш вя диссертасийанын мцвафиг бюлмяляриндя якс етдирмишдир. 

Азярбайжанын Милли Щесаблар Системиндя «Гянаят» анлайышы институсионал ващидлярин 

сярянжамында олан эялирин ямтяя вя хидмятлярин сон истещлакына сярф олунмайан щиссяси кими 
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гябул едилир. Капитал щесабында якс олунан бу рягям бцтцнлцкдя юлкянин инвестисийа потенсиалы 

щесаб едилир. 1995-2002-жи иллярин щесабат материалларынын тящлили эюстярир ки, ясас капиталын цмуми 

йыьымы институсионал ващидлярин гянаятиндян хейли фяргли олмушдур. Мясялян, 1996-жы илдя ясас 

капиталын цмуми йыьымы гянаятдян 13 дяфя, 1998-жи илдя ися 5 дяфя чох олдуьу щалда, 2000-2001-

жи иллярдя ися 1,3-1,4 дяфя аз олмушдур. Бизим фикримизжя, бу мейл онунла изащ едилир ки, 1995-

1999-жу иллярдя институсионал ващидляр (ясасян нефт секторуна) щям юзляри ялдя етдикляри гянаяти 

ясас капитала инвестисийа кими истифадя етмишляр, щям дя диэяр гейри-резидентлярдян (галан 

дцнйадан) юлкяйя инвестисийа жялб етмишляр. 2000-2001-жи иллярдя ися яксиня олмушдур. 

Институсионал ващидляр, коммерсийа тясяррцфат субйектляри ялдя етдикляри гянаятин хейли щиссясини 

гейри-резидентлярин (галан дцнйанын) сярянжамына вермишляр. Бизим бу фикримиз 1.1 сайлы 

жядвялдя верилмиш информасийаларла тясдиглянир. 1995-1997-жи иллярдя Азярбайжан цзря 

резидентлярин гейри-резидентляря вердикляри вясаит алдыгларындан аздыр (халис боржалма), йяни мянфи 

8400 милйард маната йахын олмушдур, йяни Азярбайжанын сярянжамына галан дцнйадан дахил 

олан инвестисийа ресурслары вердикляриндян чох олмушдур. 2000-2001-жи иллярдя гейри-резидентлярин 

галан дцнйанын сярянжамына юлкянин вердийи ресурслары онун сярянжамына гейри-резидентлярдян 

дахил оланлардан 5300 милйард манат чох олмушдур (халис кредитляшдирмя). Милли щесаблар 

системинин тялябляриня уйьун олараг, инвестисийа гойулушу нормасы цмуми дахили мящсулда 

гянаятин пайыны фаизля якс етдирян [70, с.24] бу эюстярижи иллик гянаятин цмуми дахили мящсула 

нисбяти кими мцяййян едилмишдир. 1996-1998-жи иллярдя ясас капиталын цмуми йыьым ямсалы 

йцксяк (29-36 фаиз), инвестисийа гойулушу нормасы ашаьы (2,1-6,9 фаиз) олмушдур. 2000-2001-жи 

иллярдя ясас капиталын цмуми йыьым ямсалы азалараг 23 фаизя дцшдцйц щалда, инвестисийа 

гойулушу нормасы артараг 30-32 фаизя чатмышдыр. 

Мювжуд учот методолоэийасына ясасян юлкя цзря инвестисийалар цчцн вясаит мянбяи 

гянаят вя ясаслы трансфертлярдир. 2001-жи илдя Азярбайжанда алынмыш вя верилмиш ясас трансфертляр 

бир-бириня бярабяр олмуш вя 178,8 милйард манат тяшкил етмишдир. Она эюря дя, мясялян, 2001-жи 

илдя Азярбайжанда ясас капиталын артым мянбяйи анжаг гянаят олмушдур. 

Мялумат цчцн гейд етмяк истярдик ки, капиталла ямялиййатларда иштиракчылардан бири 

гейри-резидент олдуьу щалларда апарылан ямялиййатлар «галан дцнйа» иля ямялиййат адланыр. 

Азярбайжанда файдалы газынтыларын вя диэяр тябии ещтийатларын мцлкиййятчиси дювлят олдуьуна 

эюря онлар дювлят идаряетмя органлары тяряфиндян резидент вя гейри-резидент структур ващидляриня 
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консессийа вя йа ижаря гайдасында мцяййян вахт ярзиндя истифадя етмяк щцгуги иля верилир. 

Юлкядя ейни заманда торпаглар да гейри-резидентляря бу щцгуги статусла верилир. Щяр ики щалда 

юдянилян щагг ганунверижилийя уйьун олараг мцлкийятдян ялдя едилян эялир адланыр вя милли 

щесаблар системиндя рента кими гейдя алыныр. 

Тясяррцфат фяалиййятиня тясир едян бцтцн шяртлярин вя амиллярин (щцгуги, сосиал, психолоъи, 

сийаси) комплекс шяклиндя нязяря алынмасынын важиб олдуьуну ясас тутан институалистляр щесаб 

едирляр ки, дювлят идаряетмя гайдалары базар гиймятляри механизмляриндян даща чох мараг 

доьурур. Онлар сосиал проблемлярин даща дольун щялл едилмясини тяклиф едирляр. Мяшьуллуьун 

тяминаты мясялясини ямяк щаггынын сявиййяси мясялясиндян йцксяк тутурлар. Ишсизлик проблемини 

структур дисбалансын нятижяси кими гиймятляндирирляр. Бурадан да игтисадиййат вя сийасятин 

гаршылыглы ялагясинин мейдана чыхмасы фикрини ясасландырырлар. Д.Келбрейтин фикринжя, ресурсларын 

бюлцшдцрцлмясиндя базар щеч дя универсал дейил (110, с.132). Юзцтянзимлянян базар ири 

мцяссисялярин горунмасы вя варланмасы цчцн хцсуси машына чеврилир. Онларын тяряфдашлары 

(партнйорлар) кими дювлят чыхыш едир. Дювлятин кюмяйиня архаланараг, инщисарлашмыш сащяляр 

бюйцк щяжмдя артыг мящсул истещсал едирляр вя истещлакчылара сырийырлар. Ири  корпорасийаларын 

щакимиййятинин ясасыны ганунлар йох, техника тяшкил едир. Онларын фикринжя, жямиййят цзвляринин 

тякбашына щярякятляри йох, онларын тяшкилатларынын щярякятляри лазымдыр. Сащибкарларын диктясиня 

гаршы Щямкарлар Иттифагларынын вя дювлятин бирэя тяшкил етдикляри вя координасийа олунан 

щярякятляри лазымдыр. Институсионал нязяриййянин йарадыжыларындан бири Нобел мцкафаты лауреаты 

К.Мурдал (1898-1987) планлашдырма идейасына чох диггятля йанашмышдыр. Планлашдырма 

инкишафда олан юлкялярдя ижтимаи инкишафын щялледижи амили кими гиймятляндирилмишдир. Бу 

юлкялярдя, хцсуси иля Асийа юлкяляриндя игтисадиййатда ялдя олунан наилиййятляря мящз дювлят 

тяряфиндян уьурлу планлашдырманын нятижяси кими гиймят верилмишдир. К.Мурдалын фикринжя, 

ящалинин бюйцк щиссясинин щяйат сявиййясинин йахшылашмасы иля сяжиййялянмяйян артыма бюйцк 

щярфля инкишаф демяк олмаз. К.Мурдала эюря инкишаф жямиййятин бцтцн цзвляринин ясас 

тялябатларынын юдянилмяси сявиййясинин артмасы кими баша дцшцлцр. «Игтисади, сосиал вя структур 

щалларын гаршылыглы ялагяляринин тящлили»ня эюря К. Мурдал 1974-жц илдя Нобел мцкафаты алмышдыр. 

Танынмыш игтисади нязяриййя мяктябляриндян бири олан кейнсчилик (инэилис игтисадчысы Ж.М. 

Кейнс, 1883-1946) тякжя Инэилтярядя вя АБШ-да йох, Гярбдя дя игтисадиййаты тянзимлямяк 

мягсяди иля игтисади програмларда, практики тядбирлярдя вя игтисади сийасятдя истифадя 
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олунмушдур. О дюврдя еля методларын тапылмасы тяляб олунурду ки, онларын кюмяйи иля мяжму 

тялябин артымы вя кцтляви ишсизлийин арадан галдырылмасы цчцн зярури шяраит йарадылсын. Ж. Кейнс 

классиклярин яксиня олараг мяжму тялябин мяжму тяклифи доьурдуьуну гябул едир вя дейирди ки, 

истещсалын щяжминин онун потенсиалындан ашаьы сявиййядя олмасы кцтляви ишсизлийин йаранмасына 

сябяб олур. Гиймятляр вя ямяк щагглары гыса бир заманда дяйишя билмядийиня эюря базар 

механизми игтисадиййаты бу вязиййятдян чыхара билмир. Она эюря дя дювлят юзцнцн верэи-бцджя 

вя пул-кредит сийасяти васитяси иля мяжму тяляби артырмалыдыр. Кейнсчиляря эюря ижтимаи истещсалын вя 

мяшьуллуьун сявиййяси вя щяжми мяжму тяклифля дейил, мяжму тялябля мцяййян едилир. Ж. 

Кейнсин консепсийасыны сямяряли тяляб нязяриййяси адландырырлар. 

О дюврдя АБШ-да йаранмыш игтисади ситуасийанын тялябаты ясасында йаранмыш бу 

нязяриййянин идейасы алыжылыг габилиййятли мяжму тяляби артырмаг вя стимуллашдырмаг йолу иля мал 

вя хидмятлярин истещсалынын вя тяклифинин эенишляндирилмясиня тясир етмякдян ибарятдир. Бу 

нязяриййя инвестисийалара щялледижи ящямиййят верян нязяриййядир. Ж. Кейнс нязяриййясиня эюря 

макроигтисадиййатын мяркязи проблеми милли эялирин бюлцшдцрцлмясидир. Ж. Кейнс юз диггятини 

тялябин тяркиб щиссяляринин, йяни истещлак вя йыьымын юйрянилмяси, щабеля бу тяркиб щиссялярин вя 

бцтцнлцкдя тялябин щярякятинин асылы олдуьу амиллярин цзяриндя жямлямишдир. Милли эялирин щяжми 

вя динамикасыны Ж. Кейнс мящз истещлак вя йыьымын щярякяти иля ялагяляндирмишдир. Онун 

фикринжя, инвестисийа чох олдугжа бу эцн истещлакын щяжми бир о гядяр аз олар вя эяляжякдя онун 

артымы цчцн шяраит вя илкин база бир гядяр ящямиййятли олар. Йыьым вя истещлак арасында 

аьылабатан нисбятин олмасына милли эялирин артырылмасыны шяртляндирян амил кими бахылыр. Ж. 

Кейнсин инвестисийа нязяриййяси нязярдя тутур ки, инвестисийанын щяжминин дяйишмяси игтисади 

инкишафын (ишэцзар фяаллыьын) щярякятверижи гцввясидир. Кейнсин фикринжя, инвестисийанын сявиййяси ян 

чох гянаятя мейллилийя ясасланыр. Игтисади ядябиййатда гянаятя мейллилик иллик эялирин артымынын 

гянаятин артымына бюлмякля алынан рягямля мцяййян едилир. Лакин Азярбайжанын, Русийанын 

вя диэяр юлкялярин тяжрцбяси эюстярир ки, гянаятя мейлилийин йцксяк олмасы щеч дя гянаятин реал 

капитала инвестисийасы иля нятижялянмир. Мясялян, Азярбайжанда гянаят чох щалларда малиййя 

капиталына, банк яманятляриня, наьд харижи валйуталара чеврилир. Гянаятин артмасы щесабына 

йаранан пул васитяляри инвестисийа малларынын алынмасына йюнялдилмир. Игтисади нязяриййяйя эюря 

гянаятин вя инвестисийаларын бярабярлийи давамлы игтисади артымын айрылмаз шяртляриндян бири 

олмасына бахмайараг, Азярбайжанда инвестисийалар гянаятдян аздыр. Она эюря дя тябии 
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ещтийатлардан, истещсал эцжляриндян вя аваданлыглардан там истифадя олунмур, кцтляви ишсизлик 

мювжуд олур. 

Игтисади инкишаф динамикасында гянаят вя инвестисийа арасындакы нисбят хейли мцряккяб 

форма алыр. Чцнки бу эцн едилмиш гянаят сабащ инвестисийа мягсяди цчцн истифадя олуна биляр. 

Она эюря дя узунмцддятли перспективдя сющбят фактики гянаятдян вя эюзлянилян инвестисийадан 

эедя биляр. 

Ж. Кейнсин нязяриййясиндя гянаят вя инвестисийа арасында асылылыг йыьым фондундан, милли 

эялирин артымындан вя капитал тутумундан асылы олараг дяйишдийи эюстярилмишдир. [110]. 

Милли эялирин артымы йыьым нормасындан вя инвестисийанын сямярялилийиндян асылыдыр. 

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

фяалиййят эюстярян игтисадиййат йа инфлйасийа, йа да ишсизлик вязиййятиня дцшя билир. Беля вязиййятя 

дцшян игтисадиййат Ж. Кейнс нязяриййясиня эюря юз эцжц иля бу вязиййятдян чыха билмяз. Там 

мяшьуллуг щалында мяжму тяляби вя мяжму тяклифи бярабярляшдирмяк цчцн базарын дахили 

механизми йохдур. Ж.Кейнсин фикринжя, анжаг дювлят игтисадиййаты беля вязиййятдян чыхара 

биляр. Истещлак хяржляринин ашаьы олмасы вя юзял фирмаларын инвестисийалара стимулу олмамасы 

щалларында мяжму тяляби компенсасийа етмяк вя там мяшьуллуг шяраитиндя игтисади таразлыьы 

тямин етмяк, Ж. Кейнсин фикринжя, анжаг дювлят хяржляринин артырылмасы йолу иля мцмкцндцр. 

Юзял инвестисийанын чох «шылтаг» олдуьуну гейд едян Ж.Кейнс юзцнцн мяжму тяляб 

нязяриййясиндя там мяшьуллуьу тямин етмяк цчцн дювлят хяржляриня хцсуси ящямиййят вя рол 

айырмышдыр. Кейнс щямчинин игтисади сямярялилик проблеминя дя бахмышдыр. Кейнсин игтисади 

сямярялилик ямсалы эюстярир ки, инвестисийа гойулушу (дювлят вя юзял) эялирлярин артымына нежя тясир 

едир. Бязи рус алимляри бу эюстярижиляр арасындакы асылылыьы ашаьыдакы дцстурла ифадя едирляр. (119, 

с.71).  

∆Ι×Κ=∆G , 

бурада    G∆  - эялирин артымы; 

 ∆Ι  - инвестисийаларын артымы; 

  Κ  - игтисади сямярялилик ямсалы. 

Бизим фикримизжя, бу дцстурда «инвестисийаларын артымы» ифадяси дцзэцн истифадя 

олунмамышдыр. Бу дцстурдан беля чыхыр ки, эялирлярин артымыны (прирост) игтисадиййата гойулан 

инвестисийаларын артымы (прирост инвестиций) тямин едир. Яслиндя ися эялирин артымыны 
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инвестисийаларын щамысы шяртляндирир. Щесабат илиндя гойулан инвестисийа ясас капитала чеврилир вя 

щямин илдя кечмиш илля мцгайисядя мящсул бурахылышында иштирак едяряк, эялирлярин артымыны тямин 

едир. Щямчинин бу просес жари илдя дя тякрар олунур. Она эюря дя бу дцстурда сющбят 

инвестисийаларын артымындан йох, бцтцнлцкдя инвестисийалардан эедя биляр. Ж.Кейнс щесаб едирди 

ки, инвестисийа малларынын алышынын артымы онлары истещсал едян аэентлярин эялирляринин артмасына 

сябяб олур. Ишчилярин эялирляринин артымы онларын истещлакынын артмасына сябяб олур. Истещлакын 

артымы юз нювбясиндя мяжму тялябин вя милли эялирин артымына кюмяк едир. Ж.Кейнс мцяййян 

етмишдир ки, базар игтисадиййатында эялирлярин вя гянаятин артымы щеч дя онун ардынжа щямин 

пропорсийаларда инвестисийанын артажаьыны демяйя имкан вермир. Бу, онунла изащ едилир ки, 

гянаят вя инвестисийа щаггында гярарлар мцхтялиф игтисади субйекляр тяряфиндян гябул едилир (ев 

тясяррцфаты вя фирмалар). Онларын да мотивляри мцхтялиф олур. Яэяр ящали даща чох гянаят ялдя 

едяжякдирся, щеч дя зяманят йохдур ки, фирмалар да даща чох инвестисийа едяжякляр. Бундан 

башга гянаятин артымы мцвафиг (адекват) гайдада истещлакын азалдылмасына сябяб олур. Бу да 

эяляжякдя инвестисийалара мянфи тясир эюстярир. Реализасийа олунмамыш мал ещтийатларынын артымы 

шяраитиндя сащибкарлар истещсалы эенишляндиря билмирляр.  Щямчинин щеч бир зяманят йохдур ки, 

ящали бцтцн гянаяти банклара гойажагдыр. Яксиня, мялумдур ки, гянаятин ящямиййятли щиссяси ев 

тясяррцфатларынын юзцндя наьд гайдада галыр. Нящайят, гянаятин сявиййясиндян асылы олмайараг 

инвестисийанын сявиййясиня банк кредитляри дя тясир едя билир. Яэяр классикляр ев тясяррцфатларынын 

гянаятинин фаиз дяряжясиндян асылы олмасыны иддиа едирлярся, кейнсчиляр гянаятин дяйишилмясини 

эялирлярин щяжми вя дяйишилмяси иля ялагяляндирирляр. Инвестисийанын щяжми ссуда фаизинин 

нормасындан, конйуктуранын вязиййятиндян, ясас капитала гойулан инвестисийанын эюзлянилян 

мянфяят нормасындан, верэитутманын юлчцсцндян асылыдыр. Сон нятижядя игтисадиййатда 

капиталын щяжми фаиз дяряжясинин вя капитал гойулушунун нязярдя тутулан сямярялилийинин 

бярабяр олмасы иля мцяййн едилир. Игтисади артым шяраитиндя фаиз дяряжясинин йцксялмяси капитал 

гойулушунун артырылмасына мане олмур. Биз, бу ганунауйьунлуьу нефт секторунда мцшащидя 

едирик. Диэяр секторларда бу, баш вермир. Она эюря ки, нефт секторуну истисна етмякля, диэяр 

сянайе сащяляринин игтисади артымы дахили тялябин азлыьы ужбатындан ашаьы сявиййядядир. Ж.Кейнс 

эюстярди ки, тялябин азалмасы гиймятлярин ашаьы дцшмясиня йох, истещсалын вя мяшьуллуьун 

ихтирасына сябяб олур. Чцнки базар игтисадиййаты мцкяммял рягабятли дейил. Ашаьы ямяк щаггы 

ящалинин алыжылыг имканларынын ашаьы дцшмясиндян вя дювлят бцджясиня верэидахилолмасынын 
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азалдылмасындан хябяр верир. Беляликля, истещсал вя мяшьуллуг азалыр. Ж.Кейнс классиклярдян фяргли 

олараг, гянаятя эялмишдир ки, ижтимаи истещсалын щяжми вя мяшьуллуг истещсал факторлары иля йох, 

юдямягабилиййятли тяляб формалары иля мцяййян едилир. 

ХХ ясрин 70-жи илляринин икинжи йарысындан 80-жи иллярин  яввялиня гядяр игтисади 

тянзимлямянин йени йанашмаларынын интенсив ахтарышлары апарылмышдыр. Яэяр Ж. Кейнсин 

нязяриййяси щазырланан дюврдя ясас проблем ишсизликдян ибарят идися, сонракы дюврдя ейни вахтда 

йцксяк инфлйасийа вя истещсалын ашаьы дцшмяси проблемя чеврилди. Бу шяраитдя Кейнсин 

нязяриййясиндян (бцджя хяржляринин артырылмасы) истифадя етмяк мцмкцн дейилдир. Бцджядян 

хяржлярин артырылмасы инфлйасийанын даща да йцксялмясиня сябяб ола билярди. Беля бир игтисади 

шяраитдя монетаризм нязяриййяси йаранды. Монетаристляр истещсалын щяжминин вя гиймятлярин 

дяйишмясинин пул тяклифиндян асылы олдуьуну иддиа едирдиляр. Пулун дювриййя сцрятини сабит гябул 

едяряк номинал цмуми дахили мящсулун дяйишмясини тяклиф олунан пул кцтлясинин артым темпии 

иля баьлайырлар. Монетаристляр пул нязяриййясини зянэинляшдирдиляр, пул дцнйасынын мал дцнйасына, 

бцтцнлцкдя игтисадиййатын инкишафына тясирини ятрафлы тядгиг етдиляр вя монетар сийасяти 

формалашдырдылар.  

Монетористляр беля нятижяйя эялмишляр ки, пул кцтлясинин щяжмини тянзимлямяк йолу иля 

жямиййятдя мяжму тялябя вя гиймятлярин сявиййясиня нязарят етмяк олар. Пул-кредит васитяси иля 

игтисадиййатын тянзимлянмяси щаггында бцтюв бир нязяриййя олмагла, монетаризм мащиййят 

етибары иля Кейнсианлыьа алтернативдир. Монетаристляр мяшьуллуьун вя игтисади сабитлийин 

тяминатыны пул-кредит методунда эюрцрляр. Монетаристлярин лидери америка игтисадчысы, Нобел 

мцкафаты лауреаты Милтон Фридман (вахты иля АБШ Президенти Р.Никсонун игтисади мясяляляр 

цзря мцшавири) щесаб едирди ки, пул кцтлясинин давамлы артымы тямин едилмялидир. Иллик артым 3-5 

фаиз сявиййясиндя сахланылмалыдыр. Базар системиня юзцнцтянзимлямя системи кими бахараг, 

дювлятин ролунун максимум мящдудлашдырылмасы идейасыны тятбиг едирдиляр. 

 Игтисади нязяриййянин неолибералист мяктяби игтисади щяйатда дювлятин иштиракынын 

мящдудлашдырылмасы, рягабятин инкишафы цчцн максимум ялверишли шяраитин йарадылмасы идейасыны 

ясас тутур. Неолиберализмин ясасыны гойанлардан бири инэилис Ф.Хайекин фикринжя, дювлят ня сосиал 

сыьорта иля, ня тящсилин тяшкили иля, ня дя мянзил щаггынын ставкасы иля мяшьул олмамалыдыр. Пул 

сийасяти вя валйута бурахылышы цзяриндя нязарятдян дювлят имтина етмялидир. Пул емиссийасы иля бир-

бири иля рягабят едян юзял банклар мяшьул олмалыдырлар. Азярбайжанда неолиберализмин мцасир 
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тяряфдарлары кими, мяним фикримжя, «дювлят игтисадиййатдан эетмялидир» идейасыны рящбяр тутан 

игтисад елмляри докторлары, профессорлар Ващид Ахундов вя Салещ Мяммядов чыхыш едирляр. 

Лакин Гярби Алманийанын икинжи дцнйа мцщарибясиндян сонра даьылмыш игтисадиййатынын 

бярпасы цчцн Л.Ерхард дювлят идаряетмя васитяляриндян эениш истифадя етмишдир. Ислащатларын 

уьуру ейни заманда эцжлц вя щюрмятли дювлят щакимиййятинин олмасы иля тямин едилмишдир. 

Тяклифин игтисадиййаты мяктябинин верэи эцзяштляри васитяси иля истещсалын инкишафыны тямин 

етмяк барядя идейасы индики дюврдя Азярбайжан цчцн хцсуси актуаллыг кясб едир. 

Азярбайжанда верэилярин азалдылмасы сийасяти щяйата кечирилир. Дивидентлярдян эялир верэисинин 

тутулмасы 2007-жи ил йанварын 1-дяк, кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларындан верэилярин 

тутулмасы 2008-жи ил йанвар айынын 1-дяк тяхиря салынмышдыр. Лакин мясяля бурасындадыр ки, верэи 

эцзяштляри щесабына ялдя едилян гянаятлярин щцгуги вя физики шяхсляр тяряфиндян инвестисийайа 

йюнялдилмясинин мяжбурилийи норматив сянядлярдя нязярдя тутулур. Бу да, бизим фикримизжя, 

ганунлардакы бошлугларла изащ едилир. Чцнки мцвафиг ганунверижилик актларында беля верэи 

эцзяштляринин едилмяси эцзяштдян ялдя едилян гянаятин инвестисийайа чеврилмяси шярти иля верилмяси 

нязярдя тутулмур. Бу мясяля даща ятрафлы диссертасийанын сонракы фясилляриндя Азярбайжанын 

мисалында ишыгландырылыр. Мцхтялиф мярщялялярдя инкишаф етмиш юлкялярдя игтисади артымын 

стимуллашдырылмасынын дювлят стратеэийасынын спесифик хцсусиййятляри олмушдур. Бу стратеэийа 

мцхтялиф консепсийалары ясас эютцрмцш, мцхтялиф нязяриййялярин ресептлярини бажарыгла 

ялагяляндиря билмишляр. Мясялян, АБШ-да 1929-1933-жц иллярин «бюйцк депресийаларындан» 

сонра дювлят тянзимлямя системи, ясасян, тялябин факторларынын идаря олунмасына вя йа мяжму 

тялябин пул-кредит васитяляринин кюмяйи иля идаря олунмасына ясасланмышдыр. Беля ки, капитал 

гойулушунун стимуллашдырылмасы ашаьы фаиз дяряжяси, онун мящдудлашдырылмасы ися йцксяк фаиз 

дяряжяси ясасында апарылырды. Азярбайжанда апарылан фаиз сийасяти, даща доьрусу, банклар 

щаггында гябул едилмиш ганунлар вя диэяр норматив сянядлярин вердийи щцгуглардан суи истифадя 

едян банкларын апардыьы фаиз сийасяти дахили инвестисийанын мящдудлашдырылмасына хидмят едир. 

80-жи иллярдя АБШ-да йени игтисади сийасят елан едилди. Онун мащиййяти мяжму тялябин 

стимуллашдырылмасындан инвестисийанын машынлара, аваданлыглара вя перспектив технолоэийалара 

гойулмасынын стимуллашдырылмасы ясасында тяклифин игтисадиййатына кечиддян ибарят олмушдур. 

Тяклифин игтисадиййатынын тяряфдарлары игтисади системин истещсал потенсиалыны артыран амилляря цз 

чевирдиляр. Дювлятин игтисадидййата тясиринин цч истигамяти мейдана чыхды: 
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- елми-техники тяряггинин вя елми тядгигатларын стимуллашдырылмасы; 

- тящсиля, дювлят сявиййясиндя ихтисаслы кадрларын щазырланмасына вя йенидян 

щазырланмасына хяржлярин артырылмасы; 

- верэи системинин дяриндян йенидян гурулмасы. 

Бу сийасятин ясас мягсяди истещсалын йцксяк инкишаф темпини тямин етмякдян вя сосиал 

проблемлярин – мяшьуллуьун, ишсизлийин, йохсуллуьун, эялирлярин сявиййясинин йцксялдилмясинин – 

щяллиндян ибарят иди. ХХ ясрин 90-жы илляриндян инкишаф етмиш юлкялярдя сосиал тямината, сящиййяйя, 

тящсиля дювлят хяржляринин ящямиййятли дяряжядя артымы мцшащидя олунур. Бу мейл тякжя инкишаф 

етмиш юлкяляр цчцн йох, ейни заманда инкишаф едян юлкяляр цчцн дя характерикдир. Игтисади 

артымы стимуллашдыран дювлят сийасятинин икинжи истигамяти ганунверижиликля верэи вя диэяр 

преференсийаларын тянзимлянмяси, айры-айры сащялярин вя реэионларын бир баша вя йа долайысы иля 

дювлят бцджясиндян субсидийалашдырылмасы йолу иля истещсалын рягабят габилиййятини вя оптимал 

структуруну дястяклямякдян ибарят олмушдур. Бизим арашдырмалар эюстярир ки, Азярбайжанда 

ейни заманда щям мяжму тялябин, щям дя мяжму тяклифин стимуллашдырылмасы зяруридир. 

Азярбайжанда ишчи гцввяси кифайят гядяр олдуьуна эюря бурада инвестисийаларын 

стимуллашдырылмасы ясасында истещсалын артырылмасы щяйата кечирилмялидир. Бизим тяклиф етдийимиз 

«Максимум истещсал, максимум мяшьуллуг вя максимум алыжылыг габилиййяти» консепсийасыны 

щяйата кечирмяк цчцн щям тялябин, щям дя тяклифин стимуллашдырылмасы сийасяти ейни заманда 

паралел щяйата кечирилмялидир. 

Кечид игтисадиййатлы юлкялярдя игтисади нязяриййялярин мцддяалары иля йанашы «Вашингтон 

консенсусу» ады алтында формалашмыш консепсийадан да истифадя олунур. Вашингтон 

консенсусу Бейнялхалг Валйута Фондунун вя Бейнялхалг Инкишаф вя Реконструксийа 

Банкынын програмыдыр. Бу малиййя гурумларынын кредитляриндян истифадя едян юлкяляр 

програмын ашаьыдакы тялябляриня ямял етмялидирляр: 

- гиймятлярин либераллашдырылмасы; 

- макроигтисади сабитлик (иллик инфлйасийанын 40 фаиздян аз олмасы); 

- дювлят хяржляринин мящдудлашдырылмасы (хцсусиля игтисадиййатын дювлят тяряфиндян 

кредитляшдирилмяси вя ихражын субсидийалашдырылмасы); 

- дювлят мцлкиййятинин юзялляшдирилмяси; 
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- ачыг игтисадиййат (валйутанын дюнярлийи, мящсулларын идхалына вя хаммалын ихражына 

тижарят манеляринин азалдылмасы); 

- дювлят бцджясинин, тижарят вя тядиййя балансларынын дефиситинин истянилян сярт цсулларла 

азалдылмасы; 

- милли малиййя базарларынын сямярялялилийинин йцксялдилмяси; 

- юлкядя рягабятин фяал мцдафия олунмасы вя инщисарла мцбаризя (юзялляшдирмядян 

важиб иш щесаб едирляр) апарылмасы; 

- инфлйасийа иля аьылабатан щядд дахилиндя мцбаризя апарылмасы; 

- игтисади артыма кюмяк едилмяси вя дювлят институтларынын ишляринин сямярялилийинин 

йцксялдилмяси. 

Бу тялябляр цмуми вя кюнцллц характер дашыйыр. Онларын арасында Азярбайжанын индики 

дюврдя милли марагларына уйьун оланлар да вар. Мясялян, иллик инфлйасийанын 40 фаизя гядяр 

тямин олунмасы, юзялляшдирмя, милли малиййя базарларынын вя дювлят институтларынын сямярялилийинин 

йцксялдилмяси, рягабятин юзялляшдирмядян важиб иш щесаб едилмяси вя фяал мцдафияси. О да 

тягдиря лайигдир ки, инфлйасийа иля аьылабатан щядд дахилиндя мцбаризя апарылмасы тювсиййя 

олунур. Лакин бурада юлкянин мцасир игтисади дурумуна уйьун олмайан тювсиййяляр дя 

мювжуддур. Бизим фикримизжя, игтисадиййатын дювлят тяряфиндян кредитляшдирилмясинин, ихражын 

субсидийалашдырылмасынын мящдудлашдырылмасынын, мящсулларын идхалына вя хаммалын ихражына 

тижарят манеяляринин азалдылмасы, щабеля дювлят бцджясинин кясиринин истянилян сярт цсулларла 

азалдылмасы кечид игтисадиййатлы юлкяляри инкишаф етмиш юлкялярин хаммал вя щазыр мящсулун сатыш 

базарларына чевирмяк мягсядляриня хидмят едир. Онларын гябул едилмяси кечид дюврцндя 

игтисадиййатда мювжуд олан жидди дисбалансларын арадан галдырылмасына имкан вермир. Бу 

тяклифлярин юзляри дя ясас игтисади нязяриййялярин тялябляриня зиддир. Она эюря дя «Вашингтон 

Консенсусу»нун тялябляри Азярбайжанда селектив гайдада тятбиг олунмалыдыр. Бу фикри 

бейнялхалг тяжрцбя дя сцбут едир. Бу йахынларда Арэентинанын президенти бяйан етмишдир ки, 

Арэентина игтисадиййаты юлкя тарихи бойунжа ян ажынажаглы вязиййятдядир. «Юлкя жящяннямдя 

йашайыр» сюйляйян президент юлкя игтисадиййатынын бярбад щала дцшмясиндя  бейнялхалг малиййя 

гурумларыны вя щюкумяти эцнащландырыр. «Онларын тяклиф етдийи игтисади ресептляр юзцнц 

доьрултмады. Одур ки, юлкя игтисадиййаты дирсялянядяк бу гурумларын тювсиййяляриня 

бахылмайажаг» фикрини президент сюйлямишдир. (144). Игтисади инкишафын Малазийа модели дя 
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Азярбайжан цчцн юрняк ола биляр. Малазийа игтисадиййаты цчцн характер олан динамизм аграр 

секторун стабил инкишафына вя ихражйюнцмлц сянайенин приоритет артымына узунмцддятли 

кюмяйин дювлят сийасятиня ясасланыр. Бу юлкядя дювлят сийасятинин ясасыны дахили малиййя 

мянбяляринин сяфярбярлийя алынмасы тяшкил едилир. Нятижядя, ХХ ясрин 60-жы илляри иля мцгайисядя 90-

жы иллярин орталарында гянаят нормасы 28 фаиздян 37 фаизя гядяр, капитал гойулушу нормасы 14 

фаиздян 39 фаизя гядяр артмышдыр. [129, с. 541]. Аграр сектор кянд тясяррцфаты мящсулларынын 

тядарцкцнцн субсидийалашдырылмасы, гиймятлярин мяркязляшдирилмиш тянзимлянмяси, машын вя 

кцбрялярин алынмасына субсидийаларын верилмяси васитяси иля дювлят кюмяйи алыр. Малазийанын 

мцасир сянайе сийасяти дя щямчинин дювлятин тянзимляйижи ролу иля фярглянир. Щюкумят сянайенин 

приоритет секторуну (илк нювбядя електроенерэетиканы) эцзяштли кредитлярин верилмяси вя 

инфраструктурун бирбаша бцджядян малиййяляшдирилмяси гайдасында мцдафия етмякдя давам 

едир. Емал сянайеси цстцн темпля инкишаф етдирилир. 1970-1996-жы иллярдя цмуми дахили мящсулда 

машынгайырманын хцсуси чякиси 6 фаиздян 36 фаизя гядяр йцксялмишдир. Идхалы тянзимлямякля 

дювлят дахили базарда саьлам рягабят йаратмаьа наил олмушдур. Кечян ясрин 80-90-жы илляриндя 

Малазийада дцнйа базарына орийентири олан сянайе-аграр игтисадиййат формалашмышдыр. Ихраж 

квотасынын цмуми дахили мящсула нисбяти артараг 80 фаизя чатмышдыр. Дцнйа базарына 

каучукун, палма йаьынын, гурьушунун ихраж едян ян ири юлкялярдян бири олан Малазийа какао-

бобо, тропик тахта материалы, нефт вя газ ихраж едян апарыжы юлкялярин сырасындадыр. 90-жы иллярдян 

АБШ, Йапонийа, Жянуби Корейа вя Тайванла бярабяр Малазийа йарымкечирижиляр истещсал едян 

ян ири юлкядир. Юлкя дцнйа базарында  автомобилляр, мяишят електроникасы, тохужулуг вя палтар 

мялуматлары иля мющкямлянмяйя жящд едир. Бейнялхалг Валйута Фондунун тювсиййяляриндян 

имтина едян Малазийа игтисади проблемляри мцстягил щялл едир, бцджя кясирини 6 фаизя гядяр 

артырмагла (1999-жу ил) приоритет сащяляри (електроника кими) инкишаф етдирир. 

Индийя гядяр арашдырдыьым нязяриййялярдян щеч биринин халис шякилдя Азярбайжанда тятбиг 

олунмасы мцмкцн дейил. Мювжуд игтисади нязяриййяляр тябии ки, Азярбайжанда сон он илдя 

формалашмыш сосиал-игтисади вязиййяти юзцндя якс етдиря билмяз. 

Бу нязяриййяляр базар игтисадиййаты чохдан формалашмыш юлкялярдя онларын тялябатларына 

уйьун заман вя мякан дахилиндя йаранмышдыр. Азярбайжан ися кечид игтисадиййатлы юлкядир вя 

щяля узун мцддят беля юлкя олараг галажагдыр. 
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Кечид дюврцнцн хцсусиййятляринин игтисадиййатын бцтцн секторларында фяалиййятин 

тяшкилиня щялледижи тясир етдийини нязяря алараг бу мясяля цзяриндя бир гядяр ятрафлы дайанмаьы 

зярури щесаб едирям. 

Игтисади ядябиййатда игтисади систем дедикдя формалашмыш мцлкиййят мцнасибятляри вя 

тясяррцфат механизмляри ясасында жямиййятдя баш верян бцтцн игтисади просеслярин мяжмусу 

баша дцшцлцр. Ахырынжы йцз илликдя дцнйада ики игтисади систем фяалиййят эюстярмишди: базар 

системи вя сосиализм системи. Бу вя йа диэяр игтисади систем дахилиндя айры-айры юлкялярин жцрбяжцр 

игтисади инкишаф модели мювжуддур. Инкишаф модели дедикдя игтисади инкишафын истигамятини якс 

етдирян, бу истигамятин идаря олунма вя тяминетмя васитялярини характеризя едян цмуми 

контурлар баша дцшцлцр. Игтисади инкишаф моделлярини ашаьыдакы хцсусиййятляриня эюря бир-

бириндян фяргляндирирляр: 

- юлкядя щяйата кечирилян эениш ящатяли вя системли игтисади тядбирлярин темпи; 

- игтисадиййатын тяшкили вя идаря олунмасында  дювлятин ролу; 

- идаряетмя вя тянзимлямя васитяляри. 

ССРИ-дя истещсал васитяляри цзяриндя там дювлят мцлкиййятиня, инзибати-амирлик идаряетмя 

методуна ясасланан, мяркязляшдирилмиш планлашдырмадан тотал гайдада истифадя едян вя 

сосиализм адлы бир ижтимаи систем – сосиализм системи бяргярар олмушдур. ХХ ясрин 90-жы илляриндя 

айдын олду ки, сосиализм системи игтисади сямярялилик, ящалинин щяйат сявиййяси вя сосиал-игтисади 

системин диэяр щялледижи эюстярижиляри цзря инкишаф етмиш базар игтисадиййатлы юлкялярля мцгайисядя 

эеридя галыр. Она эюря дя 70-жи иллярин ахырларында Чиндя, 80-жи иллярдя Мяркязи вя Шярги Авропа 

юлкяляриндя вя 90-жы иллярин яввялляриндя кечмиш совет республикаларында мцасир базар 

игтисадиййатына кечмяк цчцн ислащатлара башладылар. Бу йенидянгурма ишляри бейнялхалг 

мигйасда системли ислащат адландырылды. О дюврдя игтисадиййат сащясиндя Нобел мцкафаты 

лауреаты Морис Алленин (Франса) Москвайа вердийи мяслящятляриндя дейилирди: Гярби ейни иля 

тякрарламамаг, базар игтисадиййатына кечиди тядрижян щяйата кечирмяк, «тялясмядян тялясмяк» 

принсипини гябул етмяк, игтисади идаряетмяни анжаг тяляб олунан гядяр демократлашдырмаг, 

мяркязляшдирилмиш планлашдырманын ляьвини вя юзялляшдирмяни планлашдырмаг, щяр шейи щяр йердя 

ляьв етмяк явязиня игтисадиййатын мцяййян секторларыны индики вязиййятдя мцяййян мцддят 

горумаг вя кюмяклик эюстярмяк, мювжуд тижарят ялагялярини дяйишдирмямяк, щеч бир заман 

Гярбин малиййя системини тякрар етмямяк. 



25 
 

1.2. Xarici kapital növləri və tərifləri 

 

Xarici kapital, bir ölkənin qarşılığını müxtəlif formalarda gələcəkdə ödəmək 

üzrə, başqa ölkələrdən təmin edərək qısa müddətdə iqtisadi gücünə  əlavə  edə  

biləcəyi finansal və ya texnolojik qaynaqlar olaraq tərif edilməkdədir. Avropa 

Birliyində  (AB), kapitalın sərbəst dolaşımı üçün 1988‐ci ildə qəbul edilən və 1 

iyul 1990 tarixində qüvvəyə minən 1988/361/ees saylı direktivə görə, kapital 

hərəkətləri on üç qələmdən meydana gəlməkdədir: 

‐ Birbaşa investisiya;  

‐ Daşınmaz mal investisiyaları; 

‐ Normal olaraq kapital bazarında hərraca çıxarılan sənədlərlə bağlı 

transferlər; 

‐ Kollektiv investisiya  şirkətləri qatılma sənədlərinə bağlı transferlər; 

‐ Normal olaraq pul bazarında hərraca çıxarılan sənədlər və digər 

vasitələrlə bağlı transferlər; 

‐  Finansal qurumlardakı cari hesablar və depozitlərlə bağlı əməliyyatlar; 

‐ Topluluqda oturan bir  şəxsin tərəf olduğu kommersiya əməliyyatları və ya 

xidmət təmin etməsi ilə bağlı kreditlər; 

‐ Kommersiya borcları və kreditlər; 

‐ Təminat məktubları, digər qarantiyalar və girovlar; 

‐ Sığorta anlaşmalarının ifasına bağı transferlər; 

‐ Şəxsi kapital hərəkətləri; 

‐ Finansal qiymətlərin fiziki idxal və ixracı; 

‐ Digər kapital hərəkətləri. Bunlar da öz aralarında alt 

bölümlərə ayrılmaqdadırlar. 

İqtisadi  Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatına (Organization for Economic 

Cooperation and Development  ‐ OECD) görə xarici kapital; 

‐ Xarici investorun,  şirkətin paylanmayan və təkrar investisiyaya çevrilən, 

qazanclardakı payını; 
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‐ Xarici investorun nağd və ya maddi kapital yoluyla ana şirkətdən 

hissə və borc sənədləri (qısa, orta və uzun müddətli borc sənədləri) alımı; 

‐ Xarici investorun şirkətə təmin etdiyi kreditləri; 

‐ Xarici investorun  şirkətdən nağd olmayan makina və istehsal haqları 

alımları; 

‐ Xarici investorun təmin etdiyi kommersial və digər 

kreditləri əhatə etməkdədir. Yuxarıdakı sinifləndirmələrdən göründüyü kimi, xarici 

ölkələrdə əldə edilən sərvətlər ya finansal, ya da real (fiziki) bir keyfiyyət daşıya 

bilər. Bir firmanın, bir ildən daha uzun bir müddət üçün faiz, divident və  kapital 

qazancı  əldə  etmək məqsədilə, başqa bir ölkənin pul və kapital bazarlarından 

finansal vasitə (xarici borclanma və hissə sənədləri kimi daşınır qiymətlər) satın 

almasına beynəlxalq (xarici) portfel (dolaylı) investisiyaları (international portfolio 

investments) deyilməkdədir.  Əgər bu əməliyyatı gerçəkləşdirən tərəf xarici bir 

dövlət, beynəlxalq rəsmi bir qurum və ya quruluş isə, buna da orta və uzun 

müddətli rəsmi xarici kapital hərəkətləri deyilir. 

Məsələn, Beynəlxalq Valyuta Fondu (International Monetary Fond  ‐ IMF) 

və  Dünya Bankından (International Bank of Reconstruction and Development ‐ 

IBRD) alınan uzun müddətli kreditlər və ya dövlətlərarası borc münasibətləri (bir 

ölkənin başqa bir ölkənin rəsmi istiqrazını satın alması və ya birbaşa kredit 

verməsi) bu qəbildəndir. Fəqət birildən daha qısa müddətli olan ticarət bonusları, 

finansman bonusları, xəzinə  bonusları, depozit sertifikatları, müddətli bank 

depozitləri, ixracat kreditləri, pre‐finansman kreditləri, müxbir açıqları və s. kimi 

özəl və rəsmi keyfiyyətdəki maliyyə  axımları isə, qısa müddətli kapital 

hərəkətləridir. Xarici ölkələrdə əldə edilən və ya yaradılan bina, ərazi, fabrik, 

istehsal təsisi, makina‐təchizat kimi maddi dəyərlərə isə, birbaşa (dolaysız) xarici 

kapital investisiyaları (BXKİ) deyilməkdədir. İqtisadi ədəbiyyatda, BXKİ ilə bağlı 

çoxlu sayda tərif verilmişdir. Bunlardan birinə  görə, birbaşa xarici investisiyalar 

(foreign direct investments  ‐ FDI) qlobal istehsalın səbəb olduğu finansal 

axımlardır. Çox yayğın təriflərdən birinə görə BXKİ, xarici bir ölkədə şirkət 

idarəetməsində  uzun perspektivdə  söz sahibi olmaya yetərli səviyyədə hissə alımı 
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ilə reallaşdırılan investisiyalardır. IMF statistiki məqsədli çalışmalarda 

istifadə edilmək üzrə, birbaşa xarici investisiyanı, “beynəlxalq investorun hər hansı 

bir lokal şirkətin kapitalının 10%‐indən artığına sahib olması” olaraq tərif 

edilməkdədir. Başqa birtəriflə BXKİ, bir ölkədə birfirmanı satın almaq və ya yeni 

qurulan birfirma üçün quruluş kapitalını təmin etmək və ya mövcud bir firmanın 

kapitalını artırmaq yoluyla, başqa bir ölkədə qurulan firmalar tərəfindən digər 

ölkədə qurulan firmalara yatırılan və özü ilə birlikdə texnologiya, menecment 

bilgisi və  sərmayədarın kontrol səlahiyyətini də bərabərində  gətirən 

investisiyalardır. Yenə bir tərifə görə, bir ölkədə yerləşik fiziki və ya hüquqi 

şəxslərin (dövlət müəssisəsi, özəl firma) ölkə sərhədlərinin 

xaricində sərvət əldə etmələrinə (istehsal müəssisəsi qurmaq və ya mövcud istehsal 

müəssisələrini satın almaq) beynəlxalq investisiya və ya BXKİ deyilməkdədir. Bu 

çalışmada istifadə ediləcək olan statistiki məlumatların mənbəyi IMF, OECD, 

UNCTAD və IBRD olduğu üçün, birbaşa investisiyaların IMF və OECD 

tərəfindən qərarlaşdırılan və “The Benchmark Definition of Foreign Diret 

Investment” adı altında nəşr olunan tərifi qəbul ediləcəkdir. Beynəlxalq arenada 

keçərli olan bu tərifə görə isə, birbaşa xarici kapital investisiyası; bir 

ölkədə yerləşik bir quruluşun (investor), fərqli bir ölkədə uzun müddətli qalıcı 

iqtisadi mənfəət əldə etmə məqsədini əks etdirməkdədir. Qalıcı mənfəət məfhumu, 

xarici kapital investoru ilə investisiya və investisiyanın kontrolu mövzularında 

uzun müddətli asılılığı ifadə etməkdədir. Xarici kapital investoru, yerləşik olduğu 

ölkədən fərqli bir ölkədə şöbə, asılı  şirkət və ya ortaqlıqlar qurma yoluyla 

investisiya qoyan dövlət və ya özəl sektor qurum və quruluşları, dövlətlər ya da 

təşəbbüskarlardır. Mövzumuz baxımından BXKİ daha çox önəm daşımaqdadır. 

Bunun iki  əsas səbəbi mövcuddur.  İlk olaraq, kəmiyyət böyüklüyü olaraq, 

BXKİ digər növ xarici investisiyalar içərisində böyük bir paya 

sahibdir. Əslində portfel investisiyaları və  qısa müddətli kapital hərəkətləri23 də  

böyük məbləğlərə yüksələ bilməkdədir, fəqət bu vəziyyət müvəqqəti bir xarakter 

daşımaqdadır.  Şəkil 1‐dən də  göründüyü kimi, beynəlxalq portfel investisiyaları 

böyük məbləğə varan ani giriş‐çıxışlar gerçəkləşdirə bilməkdədir. Fəqət 
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BXKİ daha stabil bir cizgidə artış yönündə seyr etməkdədir. İkincisi və daha da 

önəmlisi, getdiyi ölkədə uzun müddət qaldığı, investisiya ehtiyatını artırdığı, yeni 

iş sahələri yaratdığı üçün BXKİ arzu edilən bir kapital hərəkəti şəklidir. Nisbətən 

qısa müddətli divident və faiz gəliri məqsədi üzərinə qurulan və likvidliyi yüksək 

olan beynəlxalq portfel investisiyaları və qısa müddətli özəl kapital hərəkətlərinin 

isə, ölkədəki iqtisadi və siyasi dəyişikliklərə qarşı çox həssas olması və ən kiçik bir 

neqativ gözlənti (expectation) qarşısında ölkəni kütlə halında tərk etməsi böyük 

finansal böhranların ən önəmli səbəblərindən biri sayılmaqdadır.24 Məsələn, özəl 

qaynaqlı beynəlxalq kapital hərəkətlərinin 1994‐cü ildə Meksikada, 

1997‐də Asiyada, 1998‐də Rusiyada, 2000 noyabr və 2001 fevral aylarında 

Türkiyədə yaratdığı böhranlar, tələb daralması dolayısilə,real iqtisadiyyatlarda 

istehsal düşüşlərinə və xarici ticarət həcminin daralmasına səbəb olmuşdur. Yenə, 

Asiya Böhranı sırasında xarici ticarət bankları milyardlarca dollar krediti bölgədən 

bir neçə gün içində geri çəkərkən, birbaşa investisiyalar isə səviyyəsini qorumuş, 

hətta bəzi hallarda optimist gözləntiləriçində artış belə qeyd etmişdir. Bu üzdən 

keçmişdə bəzi, xüsusilə, spekulyativ məqsədli və qısa müddətli, kapital 

hərəkətlərinə məhdudiyyət qoyan ölkələr, BXKİ ilə bağlı son dərəcə liberal 

davranmışlar və bu mövzuda liberal qanunlar çıxarmışlardır Beynəlxalq portfel 

investisiyaları və qısa müddətli kapital hərəkətləri ilə BXKİ arasında, istər 

getdikləri ölkə, istərsə də qlobal nöqteyi‐nəzərdən, doğurduqları nəticələr 

baxımından fərqliliklər mövcuddur. Maliyyə  bazarlarının yetərli infrastruktur 

yaradılmadan tam liberallaşdırılması bir çox baxımdan təhlükəlidir. Xüsusilə, 

inkişaf edən ölkələrdə qısa müddətli xarici özəl kapital hərəkətləri (isti kapital) 

ekstern şokların sayını və böyüklüyünü artıra bilməkdədir. Çünki 

maliyyə bazarlarının kortəbii bir  şəkildə liberallaşdırılması, ölkəyə daxil olan 

və çıxan isti kapital (valyuta) axımını kontrol altına almağı qarşısına məqsəd qoyan 

qanuni tənzimləmələrin ortadan qaldırılmasını lüzumlu qıla bilər. Bilindiyi kimi, 

qısa müddətli kreditlər və anlaşmalar (contracts), çox vaxt valyuta kursu 

hərəkətləri üzərinə  girişilən bəhslərdən ibarətdir. Bu spekulyativ vəsait, fabrik 

qurmaq və ya yeni iş sahəsi yaratmasi alməq kimi, sabit kapital investisiyaları üçün 
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istifadə edilməz; şirkətlər anlıq bir qərarla geriyə çəkilə biləcək vasitələrdən 

istifadə edərək uzun müddətli investisiyalar yatırmazlar. Hətta bu cür isti kapitalın 

gətirdiyi risk, inkişaf etməkdə olan ölkəni uzun müddətli investisiyalar üçün daha 

az cazibədar hala gətirə bilər. Bunun iqtisadi artım və inkişaf üzərindəki potensial 

mənfi təsiri açıqdır. Bu üzdən bəzi ekonomistlər inkişaf etməkdə  olan ölkələrə, bu 

uçucu kapital axımlarının daşıdığı risklərlə başa çıxa bilmələri üçün, intensiv 

olaraq, qısa müddətli xarici qaynaqlı kreditlərə bərabər miqdarda rezerv 

ayır‐malarını belə tövsiyə etməkdədirlər. Bəzi ölkə təcrübələri, tam liberallaşma 

olmadan da, iqtisadiyyatın birbaşa xarici investisiyalar çəkməyə nail ola biləcəyini 

göstərmişdir. Çin buna yaxşı bir misaldır. Yüksək miqdarda uzun müddətli qalıcı 

xarici investisiya çəkmiş olan Çin, diqqətli davranaraq maliyyə bazarında tam 

liberallaşmağı əngəlləmiş və bu mövzuda müəyyən tənzimləmələrə getmişdir. IMF 

kimi, ölkələrin lazımi tədbirləri görmədən maliyyə bazar edərək iqtisadi çöküşü 

sürətləndirdiyini göstərmir onlarını tam liberallaşdırması düşüncəsini müdafiə edən 

beynəlxalq quruluşlar, xarici kapital axımlarının, fondların qaynağını 

müxtəlifləşdirərək stabilizasiyaya müsbət təsir göstərəcəyini vurğulamaqdadırlar. 

Bu düşüncəyə  görə, ölkələr çöküş dönəmlərində yerli fondlardakı düşüşü 

qarşılamaq üçün xarici qaynaqlara müraciət edəcəkdir. 1997‐ci ildə baş göstərən 

və “Asiya Böhranı” olaraq da bilinən qlobal maliyyə krizisi və müxtəlif 

ölkə təcrübələri, bankların, fondlarına həqiqətən ehtiyacı olan şəxslərə (gerçək 

və hüquqi) kredit verməməyi tərcih etdiklərini, ölkələr çətinliklə  qarşılaşdığında 

isə, vəsaitlərini xaricə transferşdir iqtisadi çöküşü sürətləndirdiyini göstərmişdir. 

Şərqi Asiyadakı yüksək yığım nisbətləri göz önünə alındıqda, böhrandan öncə bu 

bölgənin əlavə birfonda çox da ehtiyacı olmadığı anlaşılmaqdadır. Bu da o ölkələri, 

yığım axımını səmərəli bir şəkildə məhsuldarinvestisiyalara transformasiya 

etmə kimi çətin bir vəzifə ilə qarşı‐qarşıya buraxmışdı. Dolayısilə, ölkələr tam 

liberallaşmadan da, investisiya  şəraitini təkmilləşdirici lüzumlu tənzimləmələri 

yerinə yetirdiklərində daxili yığım nisbətləri artma meyli göstərir. Bu 

güvən şəraitinin təsis edilməsi isə, uzun müddətli və qalıcı xarici investisiyaları da 

təşviq etməkdədir (ölkənin təcili xarici fonda ehtiyacı olmasa belə). Burada qısa 
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haşiyə açaraq qeyd edək ki, beynəlxalq kapital axımları, bütün qarşı 

görüşlərə rəğmən, heç bir böhranın tək başına səbəbi və günahkarı deyildir. 

Məsələn, Cənubi Asiyada böhranın əsl səbəbi, bölgə ölkələrində özəl sektorun ifrat 

borcluluq nisbəti (C. Koreya), dövlət açıqları və bu açıqları maliyyələşdirmək üçün 

qısa müddətli yüksək faiz dərəcəsindən borclanma və bu borclanmanı cazib hala 

gətirmək üçün süni olaraq sabit tutulan valyuta kursu (bu da Tayvanın milli 

valyutası Bahtın ifrat dəyərlənməsinə səbəb olmuşdu) kimi amillər 

olmuşdur.Xarici kapital hərəkətləri sadəcə olaraq, katalizator rolu 

oynamış və gələcəkdə çıxacaq olan böhranın zamanını tezləşdirmişdir. Bəzi 

iqtisadçılara görə,  əgər qısa müddətli 

beynəlxalq kapital hərəkətləri amili olmasaydı böhran daha sonra daha dərin 

və daha şiddətli bir şəkildə baş verəcəkdi. Bu düşüncəni müdafiə edənlər, sözü 

gedən maliyyə böhranın neqativ effektlərinin regional səviyyədə məhdud qaldığına 

və bütün dünyaya yayılmadığına diqqət çəkməkdədirlər. Eyni zamanda, böhranda 

portfel investisiyaları  şəklində  olmayan qısa müddətli özəl qaynaqlı xarici 

kreditlərin neqativ təsirlərinin daha böyük olduğunu qeyd etməkdədirlər. Qısaca 

ani qısa müddətli kapital hərəkətləri yanlış makro iqtisadi siyasətlərin 

(büdcə intizamının oturmamış olması və yetərsiz infrastruktura sahib olmayan 

dayaz kapital birjaları, kontrolsuz və qeyri‐məhdud portfel investisiyaları ilə qısa 

müddətli özəl qaynaqlı kreditlər və s.) məntiqi bir nəticəsi idi. İnkişaf etməkdə  

olan ölkələrdə  maliyyə  bazarları,  əksər hallarda, çox dayaz və inkişafa olduqca 

uyğun vəziyyətdədir. Ayrıca fərdi sərmayədarların portfel böyüklüyünün hüquqi 

investorlara görə çox aşağı olması, individual olaraq fondların dəyərləndirilməsi 

mövzusunda inkişaf etmiş bir  şüurun hələ  formalaşmadığını göstərməkdədir. 

Bunda bilginin olduqca qeyri‐bərabər bir şəkildə (asimmetrik) dağılımı effektli ola 

bilər. Bu ölkələrdə, sərmayənin daha geniş bazanı əhatə etməsi məqsədi ilə qurulan 

maliyyə bazarı, sadəcə maddi olaraq deyil, iqtisadi məfhum olaraq da tam olaraq 

geniş əhatəyə yayılmamışdır (bazarla bağlı ən təməl nəzəri‐praktiki bilgilər geniş 

kütlələrtərəfindən bilinməməkdədir). İstər inkişaf etmiş, istərsə də inkişaf 

etməkdə olan ölkələrdə investisiya fondları və ortaqlıqlarının maliyyə bazarlarında 
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ağırlıqlı bir paya sahib olmasına rəğmən, inkişaf etmiş iqtisadiyyatlarda 

maliyyə bazarı daha böyük və dərin, institusional investisiya quruluşları (fondlar 

və ortaqlıqlar) da say olaraq daha çox olduğu üçün, bir neçə investisiya 

quruluşunun və ya gerçək şəxsin bütün bazara təsir göstərə bilmə ehtimalı 

(manipulyasiya) olduqca aşağıdır. Yenə  maliyyə  bazarları böyük kütlələrə xitab 

etdiyi və dolayısilə sərmayə geniş bazaya yayıldığı üçün, qərarlarda, bir 

neçə böyük investordan ziyadə kiçik sərmayədarların meydana gətirdiyi qrupların 

(institusional investorlar) ağırlıqlı təsiri mövcuddur. Qısaca inkişaf 

etmiş ölkələrdə kap ital daha yayğın və daha dərindir. 

Yuxarıda qeyd edilənlərdən çıxan nəticə, maliyyə bazarları az inkişaf 

etmiş olan ölkələrdə uzun müddətli, fiziki və bəşəri investisiya yaratma 

potensiyalından dolayı spekulyativ motivi zəif olan BXKİ‐nın daha çox təşviq 

edilməsi zərurətidir. Dolayısilə özəlləşdirmə, liberallaşma və makro 

stabilizasiyanın investisiya qoyuluşunu cəlb edəcək bir  şərait yaratması 

lazımdır. İnvestisiya şəraitinin təkmilləşməsi isə, lokal finans quruluşlarının zəif 

olduğu inkişaf etməkdə olan ölkələrə, birbaşa xarici kapital girişlərini təşviq 

etməkdədir. Məsələn, Sinqapur, Malayziya, Çin kimi son dərəcə müvəffəqiyyətli 

iqtisadi inkişaf örnəklərində birbaşa xarici investisiya böyük bir rol oynamışdır. 

Qloballaşan dünyada qlobal və çoxmillətli şirkətlər ölkələrin sahib olduğu 

müqayisəli üstünlükləri çox yüksək dəyərməkdədirlər. Bu üstünlükləri 

dəyərləndirərkən BXKİ keyfiyyət tərkibi müəyyənləşdirici bir yol oynamağdadır. 

Məsələn, əgər qlobal şirkət bilgi və kommunikasiya kimi irəli texnologiya 

(information and Communication Technologies  ‐ ICT) sahəsində fəaliyyət 

göstərirsə, o zaman gedəcəyi ölkədə axtardığı avantajlı mövqe təhsilli və yüksək 

keyfiyyətli iş gücü olacaqdır. Fəqət geri sektorlarda xüsusilə, mədənçilik və aqrar 

sektorlarında investisiya yatıracaq olan qlobal  şirkətlər üçün gedəcəyi ölkədə ucuz 

iş gücü və təbii sərvətlər bolluğu daha çox önəm ərz etməkdədir. 

 

1.3. Birbaşa xarici kapital investisiyalarının inkişafı: Nəzəri aspekt 
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Qlobal şirkətlər və bunların təbii nəticəsi olan birbaşa xarici kapital 

investisiyaları, günümüzün  ən aktual olan və ən çox müzakirə olunan 

mövzularının başında gəlməsinə rəğmən, bu mövzuda ortaya atılan nəzəriyyələr 

hələlik yetərli yetkinliyə çatmamışdır. Ənənəvi beynəlxalq ticarət nəzəriyyəsi, 

Müqayisəli (Qarşılaşdırmalı) Üstünlük Nəzəriyyəsinə və onun fərqli bir analizi 

olan Heckscher‐Ohlin modelinə dayanmaqdadır. Sərbəst ticarətin yararlarını 

müdafiə edən A. Smithin önə sürdüyü Mütləq Üstünlük Nəzəriyyəsinə  görə, hər 

millət, özünə ən uyğun malların istehsalında ixtisaslaşmalı idi. Bu görüş, ümumi 

olaraq doğru olmaqla bərabər, coğrafi ixtisaslaşmanın bir çox 

yönünü əhatə etməməkdə idi. Məsələn, bir ölkə bir çox malda, hətta bütün 

mallarda təbii bir üstünlüyə sahib ola bilər. Bu durumda Mütləq Üstünlük 

Nəzəriyyəsi çıxmaza girməkdədir. Bu əskikliklər D. Ricardo tərəfindən inkişaf 

etdirilən Müqayisəli Üstünlük Nəzəriyyəsi (Theory of Comparative Advantages) 

ilə bir ölçüdə ortadan qaldırılmağa çalışılmışdır. Bu nəzəriyyəyə görə, hər 

ölkə nisbi olaraq hansı malları daha ucuza istehsal edirsə, o malların istehsalında 

ixtisaslaşmalı və bunları ixrac edərək, bahalıya istehsal etdiklərini xarici ölkələrdən 

idxal etməlidir. Ölkələr belə davranırlarsa məhdud istehsal amillərini ən 

effektiv şəkildə dəyərləndirmiş olarlar. 

1919‐cu ildə E. Heckscher tərəfindən ortaya atılan və tələbəsi B. Ohlin 

tərəfindən inkişaf etdirilən (ayrıca P. Samuelson 1940‐cı illərdə nəzəriyyəyə yeni 

birformasiya qazandırmışdır) Heckscher‐Ohlin Nəzəriyyəsi, Faktor Təchizi 

Nəzəriyyəsi (Factor Endowment Theory) olaraq da bilinməkdədir. Bu 

nəzəriyyə Ricardonun Müqayisəli Üstünlük Nəzəriyyəsini təkmilləşdirmək 

və xarici ticarətin səbəblərini açıqlamaq üzrə ortaya atılmışdır. 

Köhnə nəzəriyyədə bir ölkənin bir malı ucuza istehsal etməsinin səbəbi sadəcə 

əmək faktoruna bağlı ikən, yeni nəzəriyyə bunun səbəbini istehsal faktorlarının 

(əmək və kapitalın) bol və ya məhdud olmasına və bu faktorların iymətlərinə bağlı 

olaraq açıqlamaqdadır. Yəni ölkələr arasındakı istehsal maliyyətlərinin fərqliliyi, o 

ölkələrin sahib olduqları faktor təchizlərinin fərqli olmasından qaynaqlanmaqdadır. 
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Dolayısilə hər ölkə hansı istehsal faktoruna zəngin olaraq sahib isə istehsal 

prosesində bu faktora yoğun tələb göstərən mallarda müqayisəli üstünlük  

əldə etməkdədir. Qısaca,  əməyin ucuz və bol olduğu ölkələrdə əmək tutumlu, 

kapitalın zəngin olduğu ölkələrdə isə, kapital tutumlu mallaristehsal və ixrac 

edilməlidir. Göründüyü kimi,  ənənəvi xarici ticarət nəzəriyyələri birbaşa xarici 

kapital investisiyalarını ələ almamışdır. 

Bunun səbəbi isə, çoxmillətli və  qlobal  şirkətlərin daha çox İkinci Dünya 

Müharibəsindən sonrakı dönəmin xüsusiyyəti olmasıdır. Bu 

nəzəriyyə çərçivəsində birbaşa xarici investisiyaların məqsədini incələrsək, 

qlobal şirkətlərin xaricdə investisiya yatırmasında, ölkələrin sahib olduğu nisbi bol 

və ucuz istehsal faktorlarını dəyərləndirib daha çox qazanc əldə etmə istəyi böyük 

rol oynamaqdadır. Başqa bir görüş olan Kapital Transferi Nəzəriyyəsinin təməlləri 

Keynes və Ohlinin apardığı araşdırmalara dayanmaqdadır. Buna görə tipik bir borc 

vermə fəaliyyəti olan beynəlxalq kapital transferi sabit və ya dəyişkən valyuta 

kursu sistemində gerçəkləşə bilməkdədir. Beynəlxalq kapital transferi bir misalla 

açıqlana bilər. X ölkəsi, Y ölkəsinə kapital transferi gerçəkləşdirmiş olsun. Bu 

durumda fondlar X ölkəsindən Y ölkəsinə axacaq, X ölkəsində faiz dərəcəsi 

yüksələcək və gəlirin və pul təklifinin azalması ilə bərabər qiymətlər düşəcəkdir. 

Y ölkəsində isə, tam tərsinə, faizlər aşağı enəcək, gəlir və pul təklifinin 

artması ilə qiymətlər yüksələcəkdir. Yəni xalis ticarət hədləri (net terms oftrade), 

kapital transfer edən ölkənin əleyhinə, transferi alan ölkənin 

isə lehinə dəyişməkdədir. 

Qiymətlər səviyyəsində gerçəkləşən bu dəyişmə nəticəsində kapital transfer 

edən Xölkəsində ixracat(xarici tələb) və idxalata rəqib (daxili tələb) mal və xidmət 

tələbi və istehsalı artacaq, kapital transfer edilən Y ölkəsində isə, ixracat 

və idxalata rəqib mal və xidmət tələbi və istehsalı azalacaqdır. Bu da, X ölkəsində, 

ixracatın artması və idxalatın azalması ilə, cari əməliyyatlar hesabında müsbət 

saldo, Y ölkəsində  isə, ixracatın azalması və idxalatın artması ilə, cari əməliyyatlar 

mənfi saldosu meydana gətirəcəkdir. Ticarət balansındakı bu dəyişmələr 

nəticəsində fond transferi də tərsinə dönəcəkdir Çünki X ölkəsinin xarici ticarət 
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hesabı mənfi saldosu fond çıxışına yol açacaqdır. Kapital ixrac edən ölkədə  xarici 

ticarət müsbət saldosu meydana gətirən transfer prosesi, tədiyyə balansı 

dis‐balansını tənzimləmə prosesinə bənzəməkdədir. 

Resursların məhdudluğu və onlara olan tələbatın durmadan inkişafı istənilən 

cəmiyyəti xarici resursların ölkəyə cəlb olunması üsullarını axtarmağa məcbur 

edir. Azərbaycanda da iqtisadi islahatların aparılması ölkə iqtisadiyyatına xarici 

kapitalın cəlb olunması təcrübəsinin təkmilləşdirilməsini və onun təhlilini, 

investisiya mühitinin daha da sabitləşdirilməsini tələb edir. 

Bu sıradan olan xarici investorlara Azərbaycan Respublikası yanacaq 

energetika kompleksində “EKSON”, “AMOKO”, “RAMKO”, “Energetika 

Kompani”, “Statoyl”, “Bi-Pi AMOKO”, “Şevron”, “TRAO”, “Britş 

Petroleum”,”Likoyl”, “Penzoyl” və s.  

Yeyinti sənayesində Bakı “Koka-kola”, “Azərsun  Holdinq” şirkətlər qrupu, 

maliyyə sahəsində “Sibank” və s. investisiya qoyan investorları aid etmək olar; 

Xarici investisiyaların böyük bir hissəsi ya inkişaf etmiş ticarət, nəqliyyat və 

istehsal infrastrukturu və yüksək istehlak tələbatı olan regionlara, ya da Yanacaq 

Enerji Kompleksi (YEK) müəssisələrinin yüksək ixracat istiqamətli sıxlığı olan 

regionlarına yönəldilir.  

Lakin bunlarla yanaşı ən mühüm olan məsələ dövlət nəzarətidi. Dövlət bunu 

müxtəlif üsullarla həyata keçirə bilər. Xarici kaptalı ölkə iqtisadiyyatına cəlb etmək 

üçün müvafiq qanun, normativ akt və qərarların qəbul edilməsi əsas şərtdir. Və bu 

istiqamətdə ilk addım 15 Yanvar 1992-ci ildə qəbul edilmiş “Xarici investisiyaların 

qorunması” haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu oldu. (7 Aprel 1192-ci 

ildə və 5 Noyabr 1996-cı illərdə dəyişikliklər və əlavələr edilmişdir. Bu qanun 

Azərbaycan Respublikasının ərazisində xarici investisiya qoyuluşunun hüquqi və 

iqtisadi prinsiplərini müəyyən edir. Qanun xarici investorların hüquqlarının 

müdafiəsinə təminat verir. 

 Respublikada geniş miqyas almış xarici ölkələrin investisya fəaliyyətləri 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 1995-ci ilin 13 yanvarda qəbul etdiyi 

«İnvestisiya fəaliyyəti haqqında» qanuna əsasən tənzimlənir. Qanun investisiyanın 
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Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyatına intensiv cəlb olunmasına, ondan ölkənin 

sosial-iqtisadi bazasının, habelə beynəlxalq iqtisadi əməkdaşlığın və inteqrasiyanın 

inkişafı üçün səmərəli istifadə edilməsinə yönəldilmişdir və mülkiyyət 

formasından asılı olmayaraq bütün investorların hüquqlarının bərabər müdafiəsinə 

təminat verir. respublikada yaranan əlverişli siyasi, iqtisadi və hüquqi şərait 

iqtisadiyyatın gücləndrilməsinin mühüm göstəricisi olan investisya qoyuluşlarının 

həcminin xeyli artmasına şərait yaratmışdır. 

İqtisadi fəallığın yüksəldilməsi isə iqtisadiyyata əsaslı vəsait qoyuluşlarını – 

investisiyaların artırılmasını tələb edir. Müəssisələrin ağır maliyyə vəziyyətində 

olması, onların öz vəsaitləri hesabına investisiyaları həyata keçirmək imkanını 

demək olar ki, qeyri – mümkün edir. Qeyd olunanlar belə bir məntiqi nəticəyə 

gəlməyə əsas verir ki, ölkə iqtisadiyyatına investisiya axını əsasən xarici mənbələr 

hesabına təmin olunmalıdır. Belə bir fikir mövcuddur ki, ölkə iqtisadiyyatının 

normal fəaliyyət göstərməsi üçün lazım olan investisiyaların həcmi təxminən 12,3 

milyard dollardır.  

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. 

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. 2007-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. 

Xarici investisiyaların səmərəliliyini artırmaq üçün :  

Xarici investisiyalarda emal sənayesinin, xüsusilə qeyri-neft sektorunun 

payının artırılması tədbirlərinin həyata keçirilməsi; 
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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. 

Azərbaycan müstəqilliyik əldə etdikdən sonra iqtisadiyyati tamamilə məhv 

olmuş durumda idi. Dağlıq Qarabağ müharibəsinin baş verməsi ölkədə qeyri-

sabitliyin olması Azərbaycanın iqtisadiyyatına çox ziyan vurmuşdur. Lakin bu 

vəziyyəti normallaşdırmaq üçün lazım olan pul yox idi. Və əsas prioritet məsələ 

xarici investorları ölkəyə cəlb etmək idi. Bunun üçün isə ilk növbədə siyasi 

sabitliyə nail olmaq lazım idi. Ulu öndər Heydər Əliyevin yeritfiyi siyasət bu 

prosesin surətlənməsi üçün əsas oldu. İlk növbədə atəşkəs elan olunur. Və ondan 

sonra respublikamız üçün çox mühüm olan “Əsrin Müqaviləsi” imzalanır. Bununla 

da xarici investorların neft sənayesinə kapital qoyması başlayır. 2007-ci ildə isə 

Bakı- Tbilis- Ceyhan neft boru kəməri ilə neft nəql olnur. Indiyə kimi bu kəmər 

vastəsilə ümumilikdə 200 milyon barreldən çox xam neft və kondensat ixrac 

olunmuşdur. Daha sonra isə dövlət neft fondu yaradılır. Bunla da reinvestisiya 

üçün mühüm şərait yaradılır. Ilk əvəllər sadəcə neft-qaz sənayesinə investisiya 

qoyulması gündəmdə idi təbii ki basqa cür mümkün deyil. Ümumiyyətlə 

investisiya daha çox gəlir gətirən sahələrə qoyulur. Misal üçün kənd təsərrufatı 

sahəsinə investiya qoyula bilər ama əhali faktoru da burda çox önəmlidir belə ki 

əhali daha çox neft sənayesində çalışmağa üstünlük verir. Lakin dövlətin əsas 

siyasətlərindən biri qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsidir. Təbii ki bu da 

neftdən gəlir əsasında həyata keçirilə bilər. Düzdür xaricdən gələn kapitalın 

müəyyən mənfi cəhətləri vardır misal üçün yerli investorlar sıxışdırılıb çıxarılırlar 

lakin dövlət bu prosesi də tənzimləmək üçün müəyyən qərarlar verir. Ümumilikdə 

isə Azərbaycanın İqtisadiyyatının inkişafı üçün investisiyanın rolu çox mühüm və 

əhəmiyyətlidir. 
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Fəsil 2. Азярбайcанда xarici инвестисийаларын istifadəsi və артырылмасы ещтийатлары 

 

2.4. Azərbaycan Respublikasında iqtisadi islahatların aparılmasında xarici investisiyaların 

rolu 

1917-жи иля гядяр кечмиш ССРИ мяканында базар системи щюкм сцрцрдц. Ингилаб йолу иля 

ляьв едилян бу системи явяз едян йени, сосиализм системинин йарадылмасына, тяхминян 60 иля йахын 

вахт тяляб олунду, о жцмлядян кечид дюврц 20 иля гядяр (1917-1936) узанды. ССРИ-нин биринжи 

Конститутусийасында сосиализмин там гялябяси вя Сов. ИКП-нин икинжи програмында ССРИ-дя 

инкишаф етмиш сосиализмин гурулмасы елан едилди. Бу тарихи факты диггятя чатдырмагда мягсядим 

кечид дюврцнцн узунмцддятлилийини бир даща ижтимаиййятя чатдырмагдан ибарятдир. Бу тезисин 

гябул олунмасы щям сосиал сабитлийя кюмяк едяр, щям дя игтисадиййатын тяшкили вя идаря 

едилмясинин щюкумят тяряфиндян адекват васитяляринин сечилмясини зярури едяр. Она эюря дя 

мясяля цзяриндя бир гядяр ятрафлы дайанмаьы мягсядяуйьун щесаб едирям. Яввяла, кечмиш 

ССРИ-нин практикасы тясдиг едир ки, бир игтисади системдян диэяриня кечилмяси узунмцддятли олур. 

ССРИ мяканында игтисади ислащатлар 1992-жи илин апрел айында ССРИ щюкумяти тяряфиндян гиймят 

вя тарифлярин либераллашдырылмасындан, мяркязляшдирилмиш гайдада мадди-техники, малиййя вя 

ямяк ресурсларынын планлашдырылмасы вя бюлцшдцрцлмяси системиндян имтина едилмясиндян 

башланылды. Базар системиня кечид дюврцнцн Азярбайжанда узунмцддятли олмасы, бизим 

фикримизжя, бир нечя амилля шяртлянир. Онлардан бир нечясини гейд етмяк истярдим. Милли истещсалын 

Совет дюврцндяки структуру базар системинин тялябляриня жаваб вермирди. Кечмиш постсовет 
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мяканында Азярбайжанын милли игтисадиййаты, ясасян, ващид ССРИ базарынын тялябатынын 

юдянилмясиня хидмят етмишдир. Советлярин ващид игтисади базарынын тялябатыны юдямяк принсипи иля 

гурулмуш юлкянин истещсал етдикляри мящсулларын орта щесабла 50%-и кянара йола салынырды. Юлкя 

машынгайырма комплексинин мящсулларынын 95 фаизиндян чоху, о жцмлядян нефт-мядян 

машынлары вя аваданлыгларынын 80 фаизи башга республикалара ихраж едилирди. Щяр ил республикадан 

ихраж олунан вя бцтцнлцкдя иттифаг ящямиййятли сайылан щямин мящсулларын дяйяри 900 милйон 

АБШ доллары щяддиндя олурду. Азярбайжанын дахили базары юз нювбясиндя ССРИ-нин диэяр 

реэионларындан ящямиййятли дяряжядя асылы вязиййятдя формалашмышдыр. О заман республикада 

истещсал олунан ясас мящсулларын аз бир щиссясини дахили базар мянимсяйирди. Бюйцк щяжмдя халг 

истещлакы маллары, метал, аьаж материаллары, няглиййат, тикинти, кянд тясяррцфаты, енерэетика вя диэяр 

сащяляр цчцн машын вя аваданлыглар ясасян индики йахын харижи юлкялярдян идхал едилирди. 

Сяксянинжи иллярин ахырларында республикадан щяр ил эюндярилян малларын дяйяри 1,5-2 милйард рубл 

идхалдан чох олурду («Бакинский рабочий» гязети, 8 ийул 1990-жы ил). О дюврцн игтисади 

идаряетмя принсипинин мянфи тясирляри Азярбайжан базар системиня кечмяйя башлайаркян юзцнц 

там чылпаглыьы иля бирузя верди. Бцтцн бунлар милли игтисадиййатын структурунда ясаслы 

дяйишикликлярин апарылмасыны тяляб едир ки, бу да кечид илляриндя баш вермялидир. 

Кечид дюврцнцн узун мцддятли олмасы щаггында алимляр вя мцтяхяссисляр арасында 

ващид фикир йохдур. Бязиляри щесаб едирляр ки, Азярбайжанда кечид дювру чох узанды вя кечян 

он ил ярзиндя юлкядя базар игтисадиййаты бяргярар олмалы иди. Нязяря алмырлар ки, бу суалын жавабы 

кечид дюврцнцн гаршыйа гойдуьу вязифялярдян вя онлара наил олмаг мцддятиндян асылыдыр. 

1996-1997-жи иллярдя Дцнйа Банкы мялумат верди ки, базар игтисадиййатына кечид ясасян 

тамамлан‐мышдыр. Анжаг, мяшщур игтисадчылар бу бяйанатын вахтындан яввял елан олундуьуну 

сюйлядиляр. Азярбайжан Милли Елмляр Академийасынын мцхбир цзвц, юлкямизин дяйярли 

игтисадчыларындан бири, игтисад елмляри доктору Аьасялим Ялясэяров щяля 1994-жц илдя юз 

чыхышларынын бириндя («Базар игтисадиййатына кечидин актуал проблемляри»ня щяср олунмуш елми 

конфрансын тезисляри, Бакы, «Елм» няшриййаты, 1994-жц ил сящ. 5) йазмышдыр: «Кечид дюврц чох 

укладлы олмагла цчцнжц мин иллийин биринжи йцзиллийинин, тяхминян, 30 илини ящатя едяжякдир вя 

эярэин ишлямяйи тяляб едир». 2003-жц илдя Бакы шящяриндя игтисадиййат цзря Нобел мцкафаты 

лауреаты Жозеф Стиглитс демишдир: «МДБ юлкяляриндя базар игтисадиййатына кечид баша 

чатмайыб». О, юз фикрини онунла ясасландырмышдыр ки, Русийа базар игтисадиййаты йолунда щялялик 
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чятинликлярля гаршылашыр. Азярбайжан да дахил олмагла чох юлкялярдя юзялляшдирмя просеси 

гуртармамышдыр. Базар игтисадиййатына кечидин «шок терапийасы»ндан вя йа «тядрижи инкишаф»дан 

данышан Жозеф Стиглитс гейд етмишдир ки, Полшада, Мажарыстанда вя Словенийада ислащатлар 

уьурлу олмушдур. Ялбяття, бир гайда олараг «тядрижи кечид» тятбиг едян Чин вя Вйетнамда 

базар игтисадиййатына кечид ян чох мцвяффягиййятли олмушдур. Кечид дюврцнцн вахт лимити 

вармы суалына полшалы алим Балтсеревич жаваб вермишдир ки, онун фикринжя, бу суала щеч ким 

конкрет жаваб веря билмяз, ислащатлар давам етдирилмялидир. Бязи мцтяхяссислярин фикринжя, 

тясяррцфат субйектляри  арасында боржларын бюйцк мигйасда мювжудлуьу базар игтисадиййатына 

кечид просесинин гуртармамасыны якс етдирян ян инандырыжы фактлардан биридир. Чцнки юз 

тяйинатына эюря базар игтисадиййаты цчцн ямтяя-пул мцнасибятляри характерикдир. 

ССРИ-нин даьылмасы ващид игтисади мяканын парчаланмасына (ващид валйута, банк, 

тижарят-игтисади ялагяляр вя малиййя-бцджя системляри), щямин мякандакы базарларын Азярбайжан 

мцяссисяляри цчцн итирилмясиня, харижи тижарят ялагяляринин тяшкили принсипи вя гайдаларынын 

кюкцндян дяйишдирилмясиня сябяб олду. Мцяссисялярин истещсал етдикляри мящсуллар кейфиййят вя 

гиймят эюстярижиляриня эюря дахили базардакы идхал маллары иля рягабят апара билмядиляр (Бу 

просес тякжя Азярбайжанда йох, бцтцн постсовет республикаларында баш вермишдир). 

Республиканын яксяриййят завод вя фабрикляринин фяалиййяти дайандырылды. Игтисади бющранлар вя 

онлара ялавя сийаси щяржмяржлик башланылды. Беля бир сосиал-игтисади вя сийаси шяраитдя Азярбайжан 

Республикасында щцгуги дювлят гурмаг вя базар системиня кечмяк мягсяди иля ейни заманда 

щям игтисади вя щям дя сийаси ислащатлар паралел щяйата кечирилмяйя башланылды. Азярбайжанда 

игтисади ислащатларын темпи вя сосиал-игтисади сямярялилийи гиймятляндириляркян нязяря алынмалыдыр 

ки, ермяни сепаратчылары Азярбайжан Республикасынын Даьлыг Гарабаь адланан яразилярини 

ондан айырмаг вя зябт етмяк мягсяди иля терроризмя башладылар. Ермянистан Республикасы юз 

щавадарлары иля бирликдя Азярбайжана гаршы силащлы басгынлар етди.  Юлкянин 20 фаиздян чох 

яразисини ишьал етди вя бир милйон ящалини гачгын вязиййятиня салды. Беля бир шяраитдя мцстягил 

Азярбайжан Республикасы милли игтисадиййатын структурунун тякмилляшдирилмяси зяруриййяти 

гаршысында галды. Илк нювбядя сянайе вя кянд тясяррцфаты секторларында базар игтисадиййатынын 

тялябляриня уйьун олан истещсал структурунун йарадылмасы тяляб олунур. Йени игтисади 

мцнасибятлярин гурулмасы, юлкя ящалисинин, хцсусиля дювлят идаряетмя органларында чалышанларын 

психолоэийасынын юзял гурума мцнасибят бахымындан кюкцндян дяйишдирилмяси лазымдыр. Еля 
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бир сосиал-игтисади мцщит йарадылмалыдыр ки, щяр бир шяхс юз габилиййятиня эюря бящрялянсин. Бцтцн 

бу просесляр узунмцддятлидир. Бундан башга нязяря алынмалыдыр ки, кечмиш ССРИ-дя сосиализм 

системинин гурулмасы, щяр шейдян яввял, дювлят тяряфиндян мяркязляшдирилмиш идаряетмя 

цсулларынын вя инзибати амирлик механизмляринин васитясиля тямин едилмишдир. Буна бахмайараг, 

кечид дюврц 20 илдян чох давам етмишдир. Базар механизмляринин юз ахары иля формалашмасы вя 

игтисадиййата дювлятин мцдахилясинин мящдудлашдырылмасы кечид дюврцнц даща да узадажагдыр. 

Лакин игтисадиййатда дювлятин идаряетмя функсийаларындан фяал истифадя етмяк йолу иля юлкядя 

базар системиня кечид дюврцнц гысалтмаг мцмкцндцр. Кечид дюврцнцн зярулилийи бир дя 

ондан иряли эялир ки, базар системинин идаряетмя структурлары вя хцсуси мцлкиййятя ясасланан 

тясяррцфат субйектляри, игтисадиййатын идаряолунмасыны вя  тянзимлянмясини тямин едян щцгуги 

база вя механизмляр йарадылмалыдыр. Тясяррцфат фяалиййятиндя тядрижян сярбястлик вя йени истещсал 

мцнасибятляри формалашдырылмалыдыр. Базар системини формалашдырмаг цчцн мцяййян малларын 

вя хидмятлярин «кифайят» мигдарда истещсал едилмяси вя онларын истещсалы цчцн оптимал щяжмдя 

мадди-техники базанын йарадылмасы тяляб олунур. Кечид дюврцнцн узунлуьу бу атрибутларын 

йарадылмасы вя баша чатмасындан асылы олажагдыр. Кечид дюврц мцлкиййят мцнасибятляринин 

норматив-щцгуги базасынын йарадылмасыны, юзял секторун щцгугларынын мцяййян едилмясини вя 

ямлакынын юзялляшдирилмясиня дювлятин тяминат вермясини нязярдя тутур. Беляликля, 

Азярбайжанда кечид дюврцнцн сосиал-игтисади вя психолоъи яламятляринин узун мцддят давам 

едяжяйи шцбщя доьурмур. 

ССРИ даьылдыгдан сонра онун яразисиндя ейни заманда 15 мцстягил дювлят йаранды. 

Дювлят суверенлийи ялдя етдикдян сонра бу  юлкялярдя игтисади ислащатлар ващид консепсийа вя 

механизмляр ясасында йох, сийаси лидерлярин базар игтисадиййатынын мащиййятини билмяк 

сявиййясиндян, тясяррцфатчылыг вя идаряетмя бажарыгларындан, дювлятлярин фярди инкишаф 

сявиййясиндян вя хцсусиййятляриндян вя саир факторлардан асылы олараг давам етдирилирди. Бу 

юлкялярин рящбярляринин вя ящалисинин дя менталитети мцхтялиф олмушдур. Прибалтика вя 

Загафгазийа Республикалары гыса заманда Авропайа интеграсийа етмяйя жящд едир, Орта 

Асийа юлкяляри даща чох гоншу Асийа юлкяляринин тяжрцбясиндян бящрялянмяк вя онларла игтисади 

ялагяляр гурмаг истяйирдиляр. Игтисади ислащатларын башланьыжында кечмиш мцттяфиг 

республикаларда базар игтисадиййатына кечидин старт шяраити, сийаси вязиййят, онларын харижи игтисади 

орийентасийалары вя сосиал-игтисади сявиййяси дя мцхтялиф иди. Республикаларын игтисади инкишаф 
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сявиййясини адамбашына цмуми дахили мящсулун щяжминя эюря эютцрсяк, онлары цч група 

бюлмяк олар. ССРИ дюврцндя ялдя олунан эюстярижийя эюря, йяни 1990-жы илдя биринжи група 

Русийа, Белорусийа, Украйна вя Прибалтика Республикалары (5,5-7 мин доллар), икинжи група 

Загафгазийа, Молдова вя Газахстан Республикалары (3,5-5,5 мин долл.) вя цчцнжц група Орта 

Асийа республикалары (2,5-3,5 мин долл.) дахил олурлар. Лакин ислащатлар дюврцндя, 

республикаларын щамысында адамбашына цмуми дахили мящсул ашаьы дцшмцшдцр. 1996-жы илдя 

Русийа, Белорусийа вя Прибалтика Республикалары бу эюстярижийя эюря биринжи групдан икинжи 

група, галан республикаларын щамысы ЫЫЫ група дахил олурлар. Русийа, Азярбайжан, Украйна, 

Газахстан, Латвийа, Молдова, Тцркмянистан, Юзбякистан вя диэярляри адамбашына цмуми 

дахили мящсул истещсалы эюстярижисиня эюря инкишаф едян юлкялярин сявиййясиня чатдылар. 2000-жи илдя 

1990-жы илля мцгайисядя бу юлкяляр арасында адамбашына цмуми дахили мящсулун артым 

индексиня эюря Белорусийа, Газахстан, Молдова вя Юзбякистан цстцнлцйя малик олдулар. Беля 

ки, 2000-жи илдя адамбашына цмуми дахили мящсул Белорусийа цзря 1990-жы илин 90 фаизини, 

Молдова вя Юзбякистан цзря 81-89 фаизини, Газахстан цзря – 76 фаизини тяшкил етмишдир. Беляликля, 

сосиал-игтисади вя сийаси ислащатлар ССРИ мяканында йени йаранмыш мцстягил дювлятлярдя мцхтялиф 

нятижяляря эятириб чыхарды. Шярги Авропа юлкяляриня нисбятян кечмиш совет республикаларында 

игтисади бющран даща дярин вя даща эениш ящатяли олмушдур. Бу юлкялярдя 1990-жы илля 

мцгайисядя цмуми дахили мящсул даща чох ашаьы дцшмцшдцр. Цмуми дахили мящсул цзря бу 

азалма цчдя бирдян цчдя икийя гядяр, сянайе мящсулу цзря 10 фаиздян (Юзбякистан) 80 фаизя 

гядяр (Эцржцстан) олмушдур. Мцтяхяссислярин фикринжя, динж инкишаф дюврцндя щеч бир дцнйа 

юлкясиндя игтисади бющран истещсалын бу гядяр азалмасына сябяб олмамышдыр. Анжаг Чиндя вя 

Вйетнамда игтисади ислащатлар башлайандан игтисади азалма баш вермямишдир. 

Кечмиш постсовет юлкяляриндя системли ислащатларын ики вариантындан истифадя едилмишдир: 

радикал вя тядрижи ислащатлар. Полшанын тяжрцбясиня ясасланан радикал ислащатлар («Шок терапийасы») 

Авропанын бязи сосиалист юлкяляриндя вя ССРИ Республикаларында дярин игтисади бющранлара вя 

ижтимаи-сосиал эярэинлийя эятириб чыхармышды. Мясялян, Полшанын юзцндя 1997-жи иля гядяр ящалинин 

щяйат сявиййясинин йцксялдилмясиня наил ола билмямишляр, 1999-жу илдя Полшада инфлйасийа 30 фаиз 

тяшкил етмишдир [87, 21.12.2002]. Експертлярин фикринжя, 2000-жи иля гядяр Полшада нормал базар 

игтисадиййатынын анжаг ясасы йарадыла билмишдир. Куба Республикасынын игтисади вязиййятини вя 

ящалисинин щяйат сявиййясини мисал эятирмякля, Лешек Балтеревич щесаб едир ки, сосиалист системинин 
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юзцнцн тябиятиндян ислащатларын сцрятля вя эениш мигйасда апарылмасы зярурилийи мейдана чыхыр. 

Лакин Чин Халг Республикасынын тяжрцбяси дя мювжуддур вя о, Балтеревичин тювсиййясини 

инандырыжы етмир. 1999-жу илдя Полшада ЦДМ 1990-жы илин 138 фаизини, ЧХР-да 243 фаизини тяшкил 

етмишдир. Игтисади ядябиййатда игтисади ислащатларын темпиня вя дяринлийиня эюря кечмиш совет 

республикаларыны шярти дя олса цч група бюлцрляр [129, 2002, с. 664).: «радикаллар» (Прибалтика 

Республикалары, Гырьызыстан вя Газахстан), «Консерваторлар» (Юзбякистан, Тцркмянистан вя 

Белорусийа), «аралыг груп» (диэяр республикалар, о жцмлядян Азярбайжан), «Радикал» груп 

юлкяляриндя бцтцнлцкдя «шок терапийасы» методу гябул едилмишдир. «Консерватор» групуна 

аид едилян юлкялярдя базар игтисадиййатына ещтийатла, тядрижля кечмяк стратеэийасы гябул 

едилмишдир. «Аралыг» мювге тутан юлкялярдя игтисади ислащатлар «радикаллардан» аз, 

«консерваторлардан» чох сцрятля щяйата кечирилир. Бу классификасийанын мцяллифляри Азярбайжаны 

аралыг група аид етмишляр ки, бизим фикримизжя, бу дягиг дейил. 1991-жи илдя юзцнцн мцстягиллийини 

вя суверенлийини елан едян Азярбайжанда 90-жы иллярин яввялляриндя ейни заманда щям сийаси вя 

щям дя игтисади системдя йенидянгурма ишляриня башланылды. Гыса заманда мяркязляшдирилмиш 

идаряетмя системи даьыдылды, базар игтисади васитяляринин тятбигиня ряваж верилди. Сийаси 

щакимиййятдян эедян коммунист партийасыны фяргли идеолоэийаны рящбяр тутан диэяр партийалар 

явяз етдиляр. Йенидянгурма ишляри сосиал-игтисади системи бцтцнлцкдя ящатя етди. Бязи пост 

коммунист юлкяляриндян, мясялян, Чиндян фяргли олараг, Азярбайжанда ейни заманда щям 

игтисадиййатын вя щям дя сийаси системин демократикляшдирилмяси елан едилди. 

Илк эцндян Азярбайжанда игтисади ислащатлар цч истигамятдя апарылды: либераллашдырма, 

малиййя сабитлийи вя юзялляшдирмя. 1992-жи илдян Азярбайжанда сцрятля йени идаряетмя цсуллары вя 

механизмляри тятбиг едилмякля игтисади ислащатлар башланылды. О дюврдя ислащатларын 

истигамятлярини ашаьыдакылар тяшкил едирди: 

- йени идаряетмя структурларынын (ширкятлярин, сящмдар жямиййятлярин вя тясяррцфат 

ассосасийаларынын) йарадылмасы; 

- истещсал олунан мящсулларын бирбаша мцгавиляляр ясасында сатылмасы; 

- гиймятямяляэялмясинин сярбястляшдирилмяси; 

- мяркязляшдирилмиш гайдада планлашдырманын, мадди-техники, малиййя вя ямяк 

ресурсларынын бюлцшдцрцлмясинин ляьви; 
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- дахили тижарятин вя харижи игтисади ялагялярин либераллашдырылмасы вя с. 

- дювлят мцяссисяляринин щцгугларынын эенишляндирилмяси; онларын инзибати гайдада 

идаря олунмасынын базар механизмляри вя васитяляри иля явяз едилмяси; 

- дювлят ямлакынын сцрятля юзялляшдирилмяси. 

Азярбайжанда ислащатларын радикаллыьы ислащатларын башланьыж илляриндя бу эюстярилян 

тядбирлярин щяйата кечирилмясиндя юз яксини тапды. Бу тядбирляр комплекси «шок терапийасынын» 

яламятляри иля цст-цстя дцшцр. Йухарыда дейилянляри мейар кими гябул етмякля Азярбайжанда 

ислащатларын радикал формада апарылмасы гянаятиня эялмяк олар. Дювлятин тясяррцфат субйектляри 

иля игтисади мцнасибятляриндя баш верян бу жидди вя принсипиал дяйишикликляр истещсал щяжминин 

сцрятля ашаьы дцшмясиня, гиймятлярин сцрятля артмасына, инфлйасийанын йцксялмясиня, дювриййядя 

пул кцтлясинин чохалмасына, ящалинин пул эялирляринин артмасына, няьд пулларын ящалинин ялиндя 

галмасына, яманят банкларында пул васитяляринин артмасына, инвестисийаларын азалмасына, 

мцяссисялярин боржларынын сцрятля артмасына, кредит щяжминин йцксялмясиня, пул емиссийасына вя 

диэяр мейлляря эятириб чыхарды. Беля бир шяраитдя 1993-жц илдя Игтисадиййат Назирлийиндя ислащат 

програмы щазырланмышдыр. Програмда игтисади сийасятин башлыжа мягсяди истещсалын щяжминин 

ашаьы дцшмясинин гаршысыны алмаг вя негатив мейлляри арадан галдырмаг кими мцяййян 

едилмишдир. Азярбайжанда игтисади ислащатлар «шок терапийасы»на, совет дюврцндя йарадылан 

идаряетмя  структурларынын тезликля юзляринин вя йа функсийаларынын ляьв едилмясиня, йени 

структурларын йарадылмасына ясасланыр. Беляликля, милли игтисадиййатын бцтцн сащяляриндя инкишаф 

етмиш базар игтисадиййатына хас олан идаряетмя цсуллары вя механизмляри вахтындан яввял тятбиг 

едилмяйя башланылды. Бу, юзцнц биринжи нювбядя 1991-1992-жи иллярдя дювлят мцяссисяляриня там 

мцстягиллик верилмясиндя эюстярди. Онлар истещсал програмларыны мцгавиля, о жцмлядян дювлят 

сифаришляри ясасында щазырлайыр, истещсал етдикляри мящсулларын хейли щиссясини щюкумятин мцяййян 

етдийи щядд дахилиндя бирбаша мцгавиляляр ясасында сатыр, мящсулун сатыш гиймятлярини мцяййян 

едир (тябии инщисарлар истисна олмагла), дювлят бцбжяси иля щесаблашмалардан сонра 

сярянжамларында галан халис мянфяяти мцстягил сурятдя бюлцшдцрцр, истядикляри мягсяд цчцн 

истифадя едирдиляр. Истещсал програмларыны мадди-техники ресурсларла, ясасян, юзляри тямин 

едирдиляр. Дювлят секторларында кичик, мцштяряк вя ижаря мцяссисяляринин, кооперативлярин 

йарадылмасы сцрятля давам етдирилирди. 1992-жи илин ахырына тякжя 

«Азярбайжантикинтиматериалсянайе» Дювлят Консернин тяркибиндя 70-я гядяр беля мцяссися 
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олмушдур. Сонракы иллярдя (1996-1999-жу илляр) сащя назирликляри ляьв едилди, онларын базасында 

дювлят ширкятляри вя сящмдар жямиййятляри йарадылды. Дювлят мцяссисяляринин вя ямлакынын 

юзялляшдирилмясиня ряваж верилди, дювлят сифаришляри ляьв едилди, дювлят мцяссисяляриндя истещсал 

олунан мящсулларын йцз фаиз бирбаша мцгавиляляр ясасында сатылмасына ижазя верилди. 1992-жи 

илдян мянфяятдян верэи системи тятбиг едилди. Лакин мцгайисяли тящлил эюстярир ки, кечид 

игтисадиййатлы юлкялярдя ислащатларын радикаллыьы вя йа тядрижилийи щялледижи рол ойнамыр. Щяр ики 

вариантда инкишафын нятижяляри ян чох дювлятин ролунун дцзэцн мцяййян едилмясиндян, базар 

институтуларынын эцжцндян, онларын фяалиййятинин сямярялилийиндян асылыдыр. Ислащатларын йекунлары 

эюстярир ки, икили характерли, йяни дювлят вя базар тянзимлямя механизмляринин сахланылдыьы 

юлкялярин уьурлары даща чох олмушдур. Мясялян, Чиндя планлашдырма системи дювлятин ялиндя 

сахланылды. Анжаг директив планлар эетдикжя даща аз эюстярижиляри ящатя етмишдир. База малларынын 

вя хидмятляринин гиймятляри цзяриндя дювлят нязаряти сахланылды, капитал гойулушунун бюйцк бир 

щиссяси дювлят бцджяси васитясиля малиййяляшдирилди, харижи игтисади тянзимлянмя, хцсусиля валйута 

тянзимлянмяси инди дя олдугжа сяртдир вя дювлятин функсийасына дахил олмагла гейри-базар вя 

базар механизмляри иля тянзимлянир. Дювлят кредит системи ясасян сахланылмышдыр. Беляликля, бу 

юлкядя тясяррцфат механизминин икили характериндян эениш истифадя олунур. Чин Халг 

Республикасында планлы идаряетмя механизмляринин фяалиййят сферасы тядрижян, базар 

игтисадиййатынын елементляри инкишаф етдикжя ихтисар едилмишдир. Юзял секторун инкишафы дювлят 

ямлакынын юзялляшдирилмяси ясасында йох, онун юзцнцн инкишафы щесабына тямин едилмишдир. 

Азярбайжан Республикасы бцтцнлцкдя Чинин базар игтисадиййатына кечид консепсийасындан 

бящряляня билярдими? Чин моделинин тятбиги 1949-жу илдян бяри формалашмыш ващид игтисади 

мяканда вя мювжуд сийаси системин тохунулмазлыьы шяраитиндя щяйата кечирилмишдир.  

1991-жи илдя ССРИ-нин сцгуту ващид игтисади мяканы вя онунла шяртлянян тясяррцфат 

субйектляри арасындакы игтисади-тижарят, малиййя вя технолоъи ялагяляри гыса заман кясийиндя ляьв 

етди. ССРИ-нин харабалыьы цзяриндя йарадылмыш мцстягил дювлятлярин башчылары, хцсусиля Русийа 

Федерасийасында, сийаси вя игтисади орийентирляри дяйишдирдиляр. Нятижядя, он иллярля ващид игтисади 

мяканда фяалиййят эюстярян мцяссисяляр сатыш вя малиййя базарларыны итирдиляр, хаммал вя 

материал мянбяляриндян мящкум олдулар. Русийа Федерасийасында гиймятлярин бурахылмасы, 

игтисади-тижарят ялагяляринин гырылмасы, узун мцддят рубл мяканынын сахланылмасы, сонралар милли 

республикаларда милли валйутанын тятбиги, милли валйуталарын бир-бириня котировкасы иля баьлы олан 
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тяшкилати-игтисади вя щцгуги мясялялярин щяллинин узанмасы кечмиш республикалар арасында банк 

ямялиййатларыны ифлиж вязиййятиня салды вя бу хейли мцддят давам етди. Азярбайжандакы эярэин 

сийаси шяраит, гаршыдурмалар, щакимиййят уьрунда мцбаризяляр, Гарабаь проблеми, 

Азярбайжанын няглиййат блокадасы да игтисадиййата юз эцжлц мянфи тясирини эюстярди. 

Азярбайжан щюкумяти Чин моделинин мцяййян елементляриндян истифадя едя билярди. Бу да 

дювлятин игтисадиййаты идаряетмя вя тянзимлямя функсийасыны даща да мющкямляндирмякдян 

ибарят олмалы иди. Бурада «даща да мющкямляндирмяк» сюзляри тясадцфян истифадя 

едилмямишдир. ССРИ дюврцндя мцттяфиг республикаларда щюкумят органларынын сялащиййятляри 

мящдуд иди. Ясас идаряетмя сялащиййятляри ССРИ щюкумятинин вя Совет Иттифагы Коммунист 

Партийасынын ялиндя иди. 1991-жи илдян сонра мцттяфиг республикаларын щюкумятляри Совет Иттифагы 

Коммунист Партийасынын вя иттифаг щюкумятинин игтисадиййаты идаряетмя функсийаларыны юзцндя 

жямляшдирмяли иди. Анжаг мцстягиллийин илк дюврляриндя мцяййян сябяблярдян бу, баш вермяди. 

Ислащатларын щяйата кечирилмясиня рящбярлик едян вязифяли шяхсляр ислащатларын яввялиндя ясас 

диггятлярини игтисади моделин консептуал мясяляляринин ишлянилмясиня йюнялтдиляр. Кечид дюврц 

олмасына бахмайараг, Азярбайжан цчцн игтисади инкишафын еля тянзимлямя методу вя  

васитялярини сечдиляр ки, онлар инкишаф етмиш базар игтисадиййатлы юлкялярдя истифадя олунурду вя 

Азярбайжандакы о дюврцн хцсусиййятлярини там нязяря алмырды. Щяр шейдян юнжя, дювлятин 

игтисади идаряетмядя ролу дцзэцн мцяййян едилмяди. Игтисади мцнасибятляри тянзимляйян 

норматив-щцгуги сянядлярдя базар игтисадиййатына кечид дюврцнцн хцсусиййятляринин нязяря 

алынмасы тямин олунмады. Дювлят мцяссисяляринин сярбястляшдирилмясиндя, харижи тижарятин 

дювлятсизляшдирилмясиндя вя либераллашдырылмасында тялясэянлийя йол верилди. Азярбайжанда 

ислащатларын радикал вариантынын сечилмяси дювлят ямлакынын юзялляшдирилмясинин Биринжи Дювлят 

Програмында да юз яксини тапды. Беля ки, 1995-1998-жи илляри ящатя едян ганун статуслу 

юзялляшдирмя програмында нязярдя тутулурду ки, бу дюврдя щяйата кечирилян юзялляшдирмя вя 

диэяр йенидянгурма ишляри базар игтисади мцщитини (инкишаф етмиш базар игтисадиййатына хас олан 

мцщит баша дцшцлцр) йаратмалы, милли игтисадиййатын структуруну базар игтисадиййатынын 

тялябляриня уйьунлашдырмалы, технолоъи сычрайышлары тямин етмяли вя республика вятяндашларынын 

щяйат сявиййясини бейнялхалг стандартлара уйьунлашдырмалы иди. Лакин юзялляшдирмянин Биринжи 

Дювлят Програмынын ижра вахты (2000-жи илдян икинжи Дювлят Програмы щяйата кечирилир) 

гуртардыгдан сонра эюстярилян мягсядляря наил олмаг мцмкцн олмады. 
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Советляр дюврцндя формалашмыш игтисади идаряетмя системинин тезликля даьыдылмасы, 

игтисади идаряетмядя дювлятин ролунун кяскин мящдудлашдырылмасы, мяркязи идаряетмя 

структурларын зяифлядилмяси вя ислащатларын радикал вариантынын сечилмяси нятижясиндя 1993-жц илдя 

пяракяндя ямтяя дювриййяси 1990-жы илин сявиййясинин 40,1 фаизини, дямир йол няглиййатында йцк 

дювриййяси 19,6, сянайе мящсуллары истещсалы 51, цмуми дахили мящсул 59 фаизини тяшкил етмишдир. 

1992-1994-жц иллярдя инфлйасийа ян аьыр бяла иди. Иллик инфлйасийа 1994-жц илдя 1600-1800 фаизя 

бярабяр иди. 

1994-жц илдя тяжили щесабатда учота алынан 244 ян мцщцм нюв сянайе мящсулларындан 

220 нювц вя йа 90 фаизи цзря бурахылыш яввялки иля нисбятян азалмышдыр. Дювлят сифаришиня дахил олан 

58 нюв мящсулдан йалныз 10-нун бурахылышы цзря тапшырыг йериня йетирилмишдир. Сянайе 

мцяссисяляринин сатдыглары малларын дяйяринин 40%-я гядяри онларын щесаблашма щесабына дахил 

олмамышдыр. 139 милйард манатлыг мящсул амбарларда йыьылыб галмышдыр. Республика цзря 

щазыр мал галыьынын, демяк олар ки, йарысы йцнэцл сянайе мцяссисяляринин пайына дцшцрдц. 

Кимйа вя нефт-кимйа сянайесиндя мящсулларын дюрддя бириндян чоху, металлурэийа 

сянайесиндя ися учдя бириндян чоху (40%-я гядяр) сатылмамышдыр. 

1994-жц илдя Азярбайжан Республикасы цзря сянайе мящсулунун топдан сатыш гиймяти 

индекси 1990-жы иля нисбятян 12 дяфя, кянд тясяррцфатында – 13 дяфя, няглиййатда – 42 дяфя 

йцксялмишдир. 1991-1993-жц иллярдя юлкянин сосиал-игтисади инкишафында йаранмыш вязиййят 

мяркязи идаряетмя вя ганунверижилик органларында мцзакиря едилирди. Мясялян, 1994-жц илин 

декабр айынын 7-дя Азярбайжан Республикасы Милли Мяжлисиндя тяшкил едилмиш вя мцяллифин иштирак 

етдийи мцзакирядя игтисадййатда йаранмыш бющран вязиййятини бир чох сябяблярля изащ едирдиляр. 

Онлардан ермяни гясбкарлары иля мцщарибя апарылмасы, кющня идаряетмя системи даьылдыгдан 

сонра йенисинин формалашдырылмамасы, дювлятлярарасы (МДБ юлкяляри нязярдя тутулурду) 

сазишлярин вахтында йериня йетирилмямяси, идхал-ихраж ямялиййатларындакы чятинликляр, транзит 

няглиййат йолларында баш вермиш эярэинлик хцсуси иля вурьуланырды. О дюврдя вязиййятдян чыхыш 

йолу кими тяклиф едилирди: игтисади ислащатларын  вя юзялляшдирмянин сцрятляндирилмяси; нормал банк 

системинин йарадылмасы; дцзэцн кредит сийасяти апарылмасы; «юзцнц доьрултмайан» дювлят 

сифариши системинин ляьв едилмяси; мцяссисяляря там сярбястлик верилмяси. Ейни заманда 

мцтяхяссисляр Азярбайжанын базар игтисадиййатына кечмяси иля баьлы олан проблемляр ятрафында 

мцхтялиф фикирляр сюйлямиш вя ачыг мятбуатда чыхыш етмишляр. Али идаряетмя вя ганунверижилик 
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органларында, бязи партийаларын гярарэащында мцхтялиф вариантларда щазырланмыш програмлар 

мцзакиря олунса да, онларын щеч бири гябул едилмямишдир. Бу програмларын характерик жящяти 

ондан ибарят олмушдур ки, онлар инкишаф етмиш вя там формалашмыш базар игтисадиййаты 

юлкяляриндя тятбиг едилян игтисади идаряетмя метод вя механизмляринин Азярбайжанда 

ислащатларын башланьыж дюврцндян истифадя олунмасыны тювсиййя етмиш, милли игтисадиййатдакы, 

еляжя дя ижтимаи-сийаси щяйатдакы реаллыьы нязяря алмамышлар. Дювлят ямлакынын 

юзялляшдирилмясинин сцрятля апарылмасы тювсиййя олунурду. Щятта бязиляри юзялляшдирмя 

апармадан  базар игтисадиййатына кечиди гейри-мцмкцн щесаб едирдиляр. Базар 

игтисадиййатынын ясасыны тяшкил едян юзял сектору тялям-тялясик дювлят ямлакынын юзялляшдирилмяси 

ясасында формалашдырмаьы тякид едирдиляр. Русийа Федерасийасында чох сцрятля апарылан 

юзялляшдирмя тяжрцбяси о заман эюз габаьында олмасына бахмайараг, дювлят ямлакынын 

юзялляшдирилмяси стратеэийасы щазырланаркян онун негатив нятижяляри нязяря алынмады. 

1991-1992-жи иллярдя щазырланмыш програмларын ясас мцддяалары ашаьыдакылардан ибарят 

олмушдур: мцлкиййят формаларындан асылы олмайараг тясяррцфат субйектляринин там сярбястлийи 

вя дювлят инзибати идаряетмя васитяляринин ляьв едилмяси; мяркязи идаряетмя органларынын 

(назирлик, ширкят вя саир) жари тясяррцфат мясяляляринин щяллиндян азад едилмяси; мцяссисяляря дювлят 

сифаришляринин щяжминин азалдылмасы; инвестисийа просесинин идаря едилмясинин гейри-мяркязляш-

дирилмяси; юзялляшдирмянин сцрятля апарылмасы; либераллашдырма йолу иля гиймятлярин базарда 

тянзимляйижи ролунун тямин едилмяси (инвестисийанын бюлцшдцрцлмясиндя, истещсал структурасынын 

дяйишдирилмясиндя). Мащиййят етибары иля бу мцддяалар дцздцр вя етираз доьурмур. Анжаг 

мясяля ондан ибарят иди ки, бу консепсийа щямин дюврцн реаллыгларындан чох-чох узаг иди. О 

дюврдя игтисадиййатын вязиййяти башга метод вя механизмлярдян истифадя етмяйи тяляб едирди. 

Нязяря алмырдылар ки, ислащатларын башланьыжында республиканын сянайе вя кянд тясяррцфаты 

истещсалынын структуру базар игтисадиййатынын тялябляриня уйьун дейилдир. Сянайедя истещсал-

техники тяйинатлы мящсулларын истещсалы цстцнлцк тяшкил едирди. Халг истещлакы маллары ися ящалинин 

тялябатындан хейли аз бурахылырды. Щятта истещсал-техники тяйинатлы мящсулларын яксяр щиссясиня 

республикада тялябат йох иди. Мящсул эюндярилмясинин 1992-1993-жц иллярдяки щяжми яввялки 

иллярин 35-40 фаизи гядяр олмушдур [10, 20.07.1993]. Бакы шящяриндя йерляшян Кешля машынгайырма 

заводунун бурахдыьы машын вя аваданлыглара дахили базарын тялябаты вур-тут он фаиз олмушдур. 

Ясас истещлакчы олан Русийа Федерасийасы юзцнцн йени-йени истещсал эцжлярини йаратмагла, 
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Азярбайжан мцяссисяляринин мящсулларындан имтина едирди. Беля бир шяраитдя няйин бащасына 

олурса олсун сянайе истещсалынын ашаьы дцшмясинин гаршысынын алынмасы консепсийасы мягбул 

сайыла билмязди. Истещсал истещсал хатириня йох, яввялжядян мцяййян едилмиш базарларда сатылмаг 

цчцн мящсул бурахылмалы иди. О дюврдя дювлятин игтисади сийасятинин ясас мягсяди, биринжи 

нювбядя, Азярбайжанын дахили базарынын истяр истещсал-техники тяйинатлы вя истярся дя халг истещлакы 

маллары иля там тямин олунмасы тяшкил етмяли иди. Бунун да ики йолу вар иди: паралел олараг 

мювжуд истещсал структурунда жидди дяйишикликляр етмяк вя дахили тялябаты нязяря алмагла идхалы 

тянзимлямяк. Тяжрцбя эюстярир ки, истещсалын йенидян гурулмасы нисбятян узун мцддят вя хейли 

капитал гойулушу тяляб едир. Мясялян, о дюврдя кечмиш Алманийа Демократик 

Республикасында базар игтисадиййатына кечмяк цчцн алманларын щесабламаларына эюря 2 

трилйон марка ясаслы вясаит тяляб олунурду. Интенсив ясаслы вясаит гоймагла игтисадиййатын 

йцксялишиня бязиляри 3-4 ил, диэярляри ися 7-8 ил тяляб олундуьуну сюйляйирдиляр. Бурадан беля бир 

нятижя чыхармаг оларды ки, дювлят мцяййян пропорсийада щям дахили истещсалдан, щям дя 

идхалдан паралел истифадя етмяли иди. Дювлят органлары конкрет маллар цзря истещсал-истещлак 

баланслары тяртиб етмякля дахили базарын тяминатынын игтисади жящятдян сярфяли олан йолларыны щяр ил 

цчцн мцяййян етмяли, инвестисийа вя тижарят-игтисади ялагялярин жидди дювлят тянзимлянмяси цзря 

конкрет тядбирляр щяйата кечирмяли идиляр. Сющбят щансы малдан, ня гядяр юлкя дахилиндя истещсал 

етмякдян, ня гядяр хариждян эятирмякдян эедир. О дюврдя гябул едилян ганунлар вя диэяр 

норматив сянядляр бу мягсядя хидмят етмяли идиляр. О дюврдя приоритет сащялярдя дювлят 

тяряфиндян истещсалын йенидян гурулмасы щяйата кечирилмяли иди. Бунунла йанашы харижи игтисади 

ялагялярин (щям тижарят вя щям дя инвестисийа сащясиндя) либераллашдырылмасы дахили базарын дахили 

истещсал щесабына тяминаты имканындан, ямтяя базарында гиймятлярин сявиййясиндян асылы 

олараг, мярщяля-мярщяля щяйата кечирилмяли иди. Дювлятин сийасяти дя бу консепсийайа уйьун 

олараг гурулмалы иди. Игтисади инкишафда о дюврдя мювжуд олан вязиййяти нязяря алараг бу 

диссертасийанын мцяллифи дя юлкянин мяркязи гязет вя ъурналлары васитясиля юз фикирлярини 

ижтимаиййятя чатдырмышдыр. Мясялян, 1991-жи илдя (ийун айы) «Вышка» гязетиндя «Где выход из 

кризиса?», 1992-жи илдя (ийун айы) «Бакинский рабочий» гязетиндя «К рынку – без сует и 

спешки», 1994-жц илдя (сентйабр айы) «Республика» гязетиндя «Ислащатлар даьытмаьа йох, 

гурмаьа хидмят етмялидир» адлары алтында дярж олунмуш вя бир чох диэяр мягаляляриндя мцяллиф 

о консепсийаны ясасландырмышдыр ки, Азярбайжан базар игтисадиййатына тядрижян кечсин, дювлятин 
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идаряетмя вя тянзимляйижи функсийаларындан эениш истифадя едилсин, базарын тянзимляйижи ролу 

тякамцл йолу иля бяргярар олсун, дювлятин тясяррцфат субйектляринин фяалиййятиня мцдахиляси 

онларын мцлкиййят формасындан асылы олараг щяйата кечирилсин, дювлят бир сащибкар кими юз 

мцяссисялярини юзцнцн мянафеи бахымындан идаря етсин, сянайе вя кянд тясяррцфатында истещсал 

структурунун базарын тялябатына уйьунлашдырмаг цчцн дювлят фяал инвестисийа – кредит сийасяти 

щяйата кечирсин, юзялляшдирмя «тялясмядян тялясмяк» принсипи ясасында апарылсын. Мясялян, 

«Ислащатлар даьытмаьа йох, гурмаьа хидмят етмялидир» мягалядя дейилир: «Мцяссисяляр чохсайлы 

проблемлярини, хцсусиля материал-техники тяжщизат, инвестисийа, малиййя-пул, сатыш, мящсул 

номенклатурасынын мцяййян едилмяси иля баьлы мейдана чыхан чятинликляри юз эцжц иля щялл едя 

билмирляр. Щалбуки бу проблемлярин вахтында щялл олунмасында мяркязи идаряетмя 

органларынын ролу чох бюйцкдцр. Бяла бурасындадыр ки, мяркязи идаряетмя органларынын бязи 

рящбярляри индики шяраит цчцн ващид идаряетмя системинин ишляниб щазырланмасыны гейри-мцмкцн 

щесаб едирляр, игтисадиййатын идаря едилмясини, ясасян, базар системинин тянзимляйижи ролунда 

эюрцрляр. Ахы, бу бир щягигятдир ки, базар шяраити йарадылмамыш бир юлкядя базар механизмляри 

фяалиййят эюстяря билмяз. Йапонийанын, Чинин, Франсанын, Инэилтярянин, ейни заманда базар 

игтисадиййаты йолуну кечмякдя олан диэяр юлкялярин тяжрцбяси буна ян эюзял нцмунядир. 

Юзялляшдирмя еля бир ссенари цзря апарылмалыдыр ки, о, щюкумятин инвестисийа-структур сийасятини 

малиййя вясаитляри иля тямин етсин, ящали ондан бящряляня билсин. Ваучер вя пай системиндян 

имтина едилмялидир». 1991-жи илдя «Где выход из кризиса?» мягалясиндя мцяллиф йазмышдыр: «В 

нашей республике приоритетное развитие должно получить производство товаров 

широкого потребления и продовольствия, машиностоение, создание новых рабочих мест». 

Бу эцн дя актуаллыьыны итирмямиш бу фикирляря о заман идаряетмя органларында ящямиййят 

верилмяди. Щямин дюврцн характер хцсусиййятляриндян бири дя бартер ямялиййатынын эениш 

йайылмасы олмушдур. 1993-жц илдя Республиканын харижи юлкялярля идхал-ихраж ямялиййатларынын 

йарыйа гядяри ямтяя мцбадиляси (бартер сювдасы) гайдасында апарылмышдыр. Дювлят мцяссисяляри 

истещсал етдикляри мящсулларын явязиндя харижи юлкялярдян халг истещлакы маллары алыб эятирирдиляр. 

Онларын мцяййян щиссясини юз ишчиляриня эцзяштли гиймятлярля сатыр вя яксяриййятини коммерсийа 

тяшкилатларына юз мараглары дахилиндя сатырдылар. Бу ямялиййатларын да негатив тясири сонрадан 

юзцнц жидди сурятдя эюстярирди. Беля ки, мцяссисянин пул вясаити йени аваданлыгларын алынмасына, 

технолоэийанын йениляшдирилмясиня, рягабятя таб эятирян мящсулларын истещсал олунмасына, 
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боржларын юдянилмясиня йюнялдилмирди. Йухарыда дейилянляр эюстярир ки, 1991-1994-жц иллярдя 

игтисади ислащатларын сечилмиш косепсийасы, стратеэийа вя тактикасы дюврцн тялябляриня уйьун 

олмамышдыр. Азярбайжанын базар игтисадиййатына кечмясиня йюнялдилмиш ислащат тядбирляри 

мцхтялиф сябяблярдян арзу олунан сосиал-игтисади нятижяни вермямишдир. 1993-1995-жи иллярдя 

юлкядя ижтимаи-сийаси сабитлик бярпа олунду вя игтисади ислащатларын йени мярщяляси башланды. 

Ислащатларын йени мярщялясиндя юлкядя рящбяр тутулан инкишаф идеолоэийасы вя принсипляри о 

дюврдяки макроигтисади дуруму, Азярбайжанын малик олдуьу тябии, елми-техники вя игтисади 

потенсиалы нязяря алмагла мцяййян едилди. О дюврдя игтисади ситуасийа йцксяк инфлйасийа, кцтляви 

ишсизлик, ящалинин ашаьы щяйат сявиййяси, тяляб вя тяклиф арасында диспропорсийалар, ямтяя базарында 

мал гытлыьы иля характеризя олунурду. Беля бир шяраитдя дцзэцн олараг ислащатлар програмынын ясас 

мягсяди инфлйасийа иля жидди мцбаризя апарылмасы, милли валйута курсунун сабитляшдирилмяси вя 

игтисадиййата харижи инвестисийанын жялб едилмяси олду. 1995-жи илдя мцстягил Азярбайжанын илк 

Конститутсийасы гябул едилди. Юлкядя дювлят, хцсуси вя бялядиййя мцлкиййяти олмасы елан едилди. 

Базар мцнасибятляри ясасында игтисадиййатын инкишафына шяраит йаратмаг, азад сащибкарлыьа 

тяминат вермяк, игтисади мцнасибятлярдя инщисарчылыьа вя щагсыз рягабятя йол вермямяк 

Азярбайжан дювлятинин мцстясна вязифяляриндян бир олмасы Ясас ганунда тясбит олунду. 1995-

жи илин сентйабр айында «Азярбайжан Республикасында 1995-1998-жи иллярдя дювлят 

мцлкиййятинин юзялляшдирилмясинин Дювлят Програмы» Азярбайжан Республикасы Милли Мяжлиси 

тяряфиндян ганун статусу иля тясдиг едилди. Юлкядя игтисадиййатын базар вя дювлят тянзимлямя 

механизмляриндян истифадя олунду, сярт пул-кредит сийасяти щяйата кечирилди, сащя приоритетляри 

системи вя базар игтисадиййаты институтлары, игтисади ислащатларын щцгуги базасы йарадылды вя тядрижян 

мющкямляндирилди. Нятижядя малиййя сабитлийи, ясасян, идхалын щесабына базарда ямтяя боллуьу, 

инфлйасийанын жиловланмасы, милли валйутанын курсунун сабитлийи тямин едилди. Игтисадиййат 

бющрандан чыхмаьа башлады. Бющрандан чыхмаьын эюстярижиси олан истещсалын артымына, ящалинин 

алыжылыг габилиййятинин йцксялмясиня наил олунду. Ящалинин номинал вя реал пул эялирляри йцксялди. 

Лакин ящалинин щяйат сявиййясинин бейнялхалг стандартлара уйьунлашдырылмасы, йени иш йерляринин 

йарадылмасы, йцксяк фактики ишсизлик проблемляри щялл олунмамыш галды. Бу проблемляр бу эцн 

мювжуддур. Республикада щяйата кечирилян тядбирляр нятижясиндя иллик инфлйасийа 1995-жи илдя 85 

фаизя, 1996-жы илдя 6,7 фаизя, 1997-жи илдя айлыг орта инфлйасийа 0,4-0,5 фаизя ендирилди. 1998-жи илдян 

етибарян онун сявиййясини сабит сахламаг мцмкцн олду. Инфлйасийа темпинин сабит 
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сахланылмасы юлкядя чох важиб олан макроигтисади сабитлийин йаранмасына, истещсала инвестисийа 

гойулушуна вя игтисади артыма шяраит йаратды. Щал-щазырда Республикада игтисади дурумун 

характерик хцсусиййятляри мцлкиййят формасындан асылы олмайараг мцяссисялярин тясяррцфат 

фяалиййятиня дювлятин мцдахилясинин олмамасы, ямтяя (хидмят) базарларында эцжлц инщисар 

структурларынын мювжудлуьу, дювлятин антиинщисар тядбирляринин зяифлийи вя ашаьы сямярялилийи, 

либерал дахили вя харижи игтисади мцнасибятлярин вя сярт пул гытлыьынын давам етдирилмяси, инвестисийа 

кредитинин чох баща вя мящдуд олмасы, игтисади идаряетмядя инкишаф етмиш юлкяляря хас олан 

тянзимлямя васитяляриндян эениш вя щяртяряфли истифадя олунмасыдыр. Дювлят вя юзял мцяссисялярля 

дювлятин мцнасибятляри базар игтисадиййаты принсипляриня ясасланан норматив-щцгуги актларла 

тянзимлянир. Бцтцнлцкдя Азярбайжанда щал-щазырда апарылан игтисади сийасят, бизим фикримизжя, 

консерватив-монетар мейлли ачыг либерал игтисади сийасятдир. Игтисади сийасятин консерватизми 

ондан ибарятдир ки, монетар принсипиня узун мцддятдир дяйишиклик едилмир. Азярбайжанда 

апарылан игтисади сийасятин ачыг олдуьуну ясасландырмаг цчцн, игтисади нязяриййядя тяклиф 

олундуьу кими, ашаьыдакы эюстярижиляри иддиачы тяряфиндян щесабланмыш вя тящлил едилмишдир: 

а) цмуми дахили мящсулда вя айры-айры мящсул нювляри цзря ихражын хцсуси чякиси. 

Цмуми дахили мящсулда ихражын хцсуси чякиси ихраж мящсулларынын вя хидмятляринин дяйяринин 

АБШ доллары иля цмуми дахили мящсулун щяжминя бюлмякля мцяййян едилмишдир. Щесабламалар 

эюстярир ки, 1995-жи илдя Азярбайжанда ихражын цмуми дахили мящсула нисбяти 54%, 2000-жи илдя 

60,7% олмушдур. Айры-айры мящсуллар цзря ихражын хцсуси чякиси 1995-2000-жи иллярдя ашаьыдакы 

кими характеризя олунур: нефт вя нефт емалы мящсуллары цзря 58,4%-дян 85,1%-я гядяр артмышдыр. 

Бу дюврдя диэяр ихраж мящсулларынын хцсуси чякиси 2,8 дяфя вя йа 14,9 фаизя гядяр азалмышдыр. 

б) истещлакда идхалын пайы. 2001-жи илдя юлкянин дахили тижарят дювриййясинин 40 фаизя 

гядярини идхал маллары тяшкил етмишдир. 2000-жи илдя 1995-жи иля нисбятян гейри-нефт мал групларынын 

идхалы 2 дяфяйя гядяр артмышдыр.  

в) цмуми щяжмдя харижи инвестисийанын хцсуси чякиси. 1996-2000-жи иллярдя цмуми 

инвестисийаларын щяжминдя харижи инвестисийалар 60,7% тяшкил етмишдир.  

Йухарыда верилмиш тящлилин нятижяляриндян эюрцнцр ки, Азярбайжанда ачыг либерал игтисади 

сийасят апарылыр. Лакин ейни заманда бейнялхалг тяжрцбя эюстярир ки, ачыг игтисади сийасят о 

заман мягсядяуйьундур ки, юлкянин игтисадиййаты рягабятгабилиййятлидир вя эцжлц харижи 

игтисади мящдудиййятляр мювжуддур. 
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Бизим фикримизжя, Азярбайжанда кечид дюврцнцн баша чатмасыны вя инкишаф етмиш базар 

игтисадиййатынын там бяргярар олмасыны, якс етдирян яламятляр ашаьыдакылар ола биляр: 

- базар системинин тялябляриня жаваб верян истещсал структурунун йарадылмасы; еля бир 

структур ки, о, Азярбайжанын инкишаф етмиш юлкя категорийасына аид едилмясини тямин етсин; 

- азад ямтяя истещсалчыларынын формалашдырылмасы;  2000-жи илдя юлкянин ясас фондларынын 

75 фаизя гядяри дювлятя мяхсус олмушдур; 

- игтисадиййатын инщисарсызлашдырылмасы; ямтяя истещсалчыларынын вя диэяр тясяррцфат 

субйектляринин саьлам рягабятинин формалашмасы; юлкянин йанажаг-енеръи секторунда, дямир 

йолу, коммунал секторунда вя бязи сащялярдя рягабят мцщитинин йарадылмасына щяля 

башланылмамышдыр; 

- игтисади фяалиййятин нятижяляриня эюря тясяррцфат субйектляринин там мясулиййят 

дашымасынын тямин олунмасы; нефт, газ, енерэетика, няглиййат, коммунал хидмятляри 

секторларында чохсайлы тясяррцфат субйектляри чох ашаьы сявиййяли эялирля, бязян дя зярярля ишляйирляр. 

Онлар диэяр тясяррцфат субйектляринин вясаитляри вя дювлят дотасийасы щесабына 

малиййяляшдирилирляр; 

- истещсал вя хидмят секторларынын сярбяст гиймятямяляэялмя иля там ящатя олунмасы; 

йанажаг-енеръи, дямирйолу, щава няглиййаты, рабитя, мянзил-коммунал сащяляриндя гиймятляр 

щялялик сярбястляшдирилмямишдир; 

- тясяррцфат фяалиййятиндя бирбаша иштирак етмякдян дювлятин имтина етмяси (айры-айры 

хцсуси сащяляр истисна олмагла); 

- дювлят тяряфиндян бцтцн сявиййялярдя ящалинин сосиал мцдафиясинин тямин едилмяси; 

бцтцн вятяндашлара юзлярини юз ямякляри вя йыьымлары иля ляйагятли йашайыш тярзи тямин етмяк цчцн 

бярабяр имканларын верилмяси; жямиййятин ямяк габилиййяти олмайан вя сосиал тяминаты 

олмайанларын дювлят тяряфиндян мцдафия олунмасы; 

- истещсал, истещлак базары, идаряетмя органлары сявиййясиндя инщисарсызлашдырманын вя 

юзялляшдирмянин баша чатдырылмасы. 

Бу ишлярин ичярисиндя ян чох вахт, мадди-техники вя малиййя васитяляри тяляб едяни истещсал 

структурунун мцасирляшдирилмясидир. 

Азярбайжанда, бизим фикримизжя, щал-щазырда кечид дюврцнцн ясас хцсусиййятляри 

ашаьыдакылардыр: 
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- идхал вя ихраж квоталарынын, щабеля ихраж верэиляринин олмамасы; 

- сянайедя структур дяйишиклийинин лянэ эетмяси; 

- йерли юзял инвесторлар тяряфиндян милли истещсалын инкишафына инвестисийанын мящдуд 

мябляьдя йюнялдилмяси; онлар тяряфиндян инвестисийанын ясасян тижарят, ижтимаи иашя вя хидмят 

сащяляриня истигамятляндирилмяси; инвестисийа ихражынын ири щяжмдя олмасы;  

- дювлятин инвестисийа фяалиййятиндя иштиракынын мящдудлашмасы; 

- гейри-нефт сянайе секторунда истещсалын зяиф инкишафы вя дахили базарын тялябатыны 

юдямямяси; 

- истещсал вя хидмят секторларында технолоъи эерилик; 

- гейри-нефт сянайе секторунда сащибкарлыьын зяиф инкишафы; 

- йцксяк ихтисаслы мювжуд кадрларын ишля тямин олунмамасы; 

- ящалинин щяйат сявиййясинин ашаьы олмасы, эялирлярин гейри-бярабяр бюлцнмяси, йохсуллуг 

сявиййясинин йцксяк олмасы; 

- жари вя перспектив дюврдя дювлят мцяссисяляринин фяалиййятиня дювлят тяряфиндян нязарят 

системинин олмамасы;  

- йанажаг-енерэетика, машынгайырма вя кимйа-нефткимйа комплексляринин, 

дямирйолу, рабитя сащяляринин дювлятин мцлкиййятиндя олмасы вя дювлят тяряфиндян анжаг тябии 

инщисар сащяляриндя гиймятлярин тянзимлянмяси (нефт, нефт мящсуллары, газ, енеръи, дямирйолу, 

мянзил-коммунал вя рабитя тарифляри). 

Дцнйа тяжрцбясиндя бир гайда олараг, юлкянин сосиал-игтисади инкишафынын нязяри ясаслары 

вя эяляжяк истигамятляри милли игтисадиййатда йаранмыш конкрет шяраитин, мювжуд олан ресурсларын 

вя диэяр амиллярин, щабеля игтисади нязяриййялярин диэяр юлкялярдя тятбигиндя ялдя едилян 

тяжрцбянин ясасында мцяййянляшдирилир. Мцасир дювр цчцн юлкянин игтисади инкишаф моделиндя 

игтисади идаряетмядя дювлятин ролунун ящямиййятли дяряжядя эцжляндирилмяси тямин едилмялидир. 

Дювлят тянзимлямяси иля базар механизмляринин оптимал ялагяляндирилмяси нязярдя тутулмалыдыр.  

Милли игтисадиййатын иддиачы тяряфиндян апарылмыш комплекс гиймятляндирилмяси эюстярир 

ки, Азярбайжан там ачыг игтисадиййат цчцн щялялик щазыр дейил. 

Апардыьымыз арашдырмалар, эюстярир ки, щал-щазырда Азярбайжан щюкумятинин щяйата 

кечирдийи практики тядбирлярдя пул кцтлясинин гытлыьыны тяблиь едян монетаризм, игтисадиййатдан 

дювлятин эетмясини тяляб едян неолиберализм, базарын тянзимляйижи ролуну шиширдян неоклассик 
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нязяриййялярин айры-айры мцддяалары цстцнлцк тяшкил едир. Щеч олмаса онлардан бири там щяжмдя 

тятбиг едиляр. Инкишаф етмиш Гярб юлкяляриндя вя АБШ-да эениш йайылмыш игтисади идаряетмя 

консепсийасы вя механизмляри кечид игтисадиййатлы Азярбайжанда эениш тятбиг едилир. Мясялян, 

ачыг игтисадиййат консепсийасы, дювлят игтисадиййатдан эетмялидир идейасы вя диэярляри, 

бахмайараг ки, щямин юлкяляр чохсайлы мярщяляляр вя илляр кечяряк мцасир идаряетмя системи вя 

механизмляри цзяриндя дайанмышлар. Азярбайжан ися базар системинин тяшяккцлц 

мярщялясиндядир. Бурайа милли хцсусиййятляри дя ялавя етмяк лазымдыр. Башга юлкялярин сосиал-

игтисади шяраитиндя формалашан игтисади идаряетмя методлары вя нязяри бахышлар милли 

игтисадиййатын йерли халгын хцсусиййятлярини нязяря алмагла Азярбайжанда тятбиг олуна билярляр. 

Бу хцсусиййятляри нязяря алмагла игтисади сийасяти вя тясяррцфат мезанизмини формалашдырмаг 

щюкумятин боржудур. 

Бизим фикримизжя, Азярбайжанын игтисади инкишафында, ашаьыдакы негатив мейлляр 

формалашмышдыр ки, бунлар идаряетмя системи вя механизмляринин формалашдырылмасында нязяря 

алынмалыдыр: 

- мяжму тялябин азлыьы; 

- тяклифин дахили истещсалдан азлыьы; 

- кцтляви ишсизлийин мювжудлуьу; 

- инфлйасийа сявиййясинин индики дюврцн тяляб етдийи сявиййядян ашаьы олмасы; 

- инвестисийа ресурсларынын, хцсуси иля дахили инвестисийаларын чатышмамасы; 

- кредит ресурсларынын чох йцксяк гиймяти; 

- дювлятин истифадя етдийи игтисади тянзимлямя васитяляринин дюврцн тялябиня адекват 

олмамасы; 

- тябии инщисар сащяляри истисна олмагла, мал вя хидмят базарларында диэяр инщисарчы 

истещсал вя сатыш мцяссисяляринин мящсулларынын гиймятляринин дювлят тяряфиндян 

тянзимлянмямяси вя нязарят едилмямяси; 

- базарын олигополийа типинин цстцнлцк тяшкил етмяси. 

Азярбайжанда йаранмыш беля бир игтисади дурумда щансыса бир мювжуд игтисади 

нязяриййядян истифадя етмякля йухарыда эюстярилян мянфи мейлляри арадан галдырмаг мцмкцн 

дейил. Онларын айры-айры мцддяалары ясасында тякмилляшдирилмиш нязяриййя формалашдырмаг 

лазымдыр. Мясялян, неоклассиклярин «игтисади инкишаф хариждян эялян кюмяк цзяриндя дейил, дахили 
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ресурслар цзяриндя гурулмалыдыр», институсионалистлярин «дяйишикликлярин ясасында технолоъи 

ирялиляйишлярин дурмасы» вя «планлашдырманын ижтимаи инкишафын щялледижи амили гиймятляндирмяси», 

кейнсчилярин «алыжылыг габилиййяти мяжму тялябин артырылмасы» вя «игтисадиййатын дювлят 

тянзимлямя системинин эцжляндирилмяси», монетаристлярин «пул кцтлясинин давамлы артымынын 

тямин едилмяси», тяклифин игтисадиййаты мяктябинин нцмайяндяляринин «верэи эцзяштляри васитяси иля 

капиталын стимуллашдырылмасы» идейалары Азярбайжан игтисадиййатынын мцасир дюврдя 

тянзимлянмясинин вя таразлы игтисади артымынын тямин едилмясинин нязяри ясасларыны йаратмаг 

мягсядяуйьундур. 

1993-1995-жи иллярдя йцксяк инфлйасийанын мювжуд олдуьу шяраитдя Азярбайжан 

щюкумяти монетаризмин бязи мцддяаларындан истифадя етди вя мцсбят нятижяляр ялдя етди. Щал-

щазырда монетаризмин давам етдирилмяси инвестисийа фяаллыьына жидди манеядир. Щал-щазыркы 

вязиййят Ж.Кейнс нязяриййясинин мцддяаларыны тятбиг етмяйи тяляб едир: мцяййян шяраитдя 

дювлятин тянзимляйижи ролунун эцжляндирилмяси, инвестисийа фяаллыьынын артырылмасы, ишсизлийин 

оптималлашдырылмасы. «Йени курс» ады алтында ХХЫ яср цчцн Азярбайжанын йени игтисади инкишаф 

модели, о жцмлядян дярин истещсал-структур дяйишикликляри, инвестисийа вя сосиал-игтисади сямярялилик 

сийасятинин елан олунмасы зяруридир. Азярбайжанда кянд тясяррцфатында ямяк мящсулдарлыьынын 

вя мянфяятин азалмасына торпагларын айры-айры сащяляря бюлцнмяси, онларын ясасында хырда 

тясяррцфатларын (аиля, фярди вя коллектив тясяррцфатларын) йаранмасы щялледижи тясир эюстярмишдир. 

Аграр секторда капиталын азлыьы ямяк мящсулдарлыьынын артымыны лянэидир, бу ися ашаьы щяжмдя 

мянфяят тямин едир, алыжылыг габилиййятли тяляб вя инвестисийа зяиф олур. Юлкядя давамлы игтисади 

артымы тямин едя билян системли тядбирлярин эцжляндирилмясиня жидди ещтийаж вар. Юлкя сянайесинин 

игтисади артымы ясасян нефт секторунун щесабына тямин едилир. Нефт секторунун ролу, щабеля сон 

иллярдя игтисади ислащатлар нятижясиндя ялдя едилян мцсбят вя мянфи мейлляр, проблемляр 

диссертасийанын сонракы фяслиндя ятрафлы арашдырылыр.  

«Азярбайжан Республикасынын дювлят мцстягиллийинин онунжу илдюнцмц щаггында» 

Азярбайжан Республикасы Президентинин 20 март 2001-жи ил тарихли фярманында эюстярилир: «Бу 

эцн Азярбайжанын сосиал-игтисади инкишафында йени мярщялянин тямяли гойулмуш вя йцксяк 

игтисади артым цчцн ясаслы зямин йарадылмышдыр. Бу, игтисадиййатын даща йцксяк темпля 

инкишафынын тямин едилмяси, юлкядя ишсизлийин азалдылмасы, ящалинин рифащынын йахшылашдырылмасы, 

Азярбайжанын дцнйа игтисадиййатына интеграсийа едилмяси йолунда мцщцм мярщяля олажагдыр» 
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[10, 30.12.2000]. Йени ясрдя гаршыйа гойулан бу вязифянин йериня йетирилмяси юлкядя апарылан 

игтисади ислащатларын цч тяркиб щиссясини мцяййян етмяйи зярури едир: максимум истещсал, 

максимум мяшьуллуг вя максимум алыжылыг габилиййяи. Бунларын щяр цчцнц тямин едя билян 

игтисади инкишаф модели щяйата кечирилмялидир. Максимум истещсалын, максимум мяшьуллуьун 

вя максимум алыжылыг габилиййятинин тямин олунмасы цчцн игтисади инкишафын йахын он илдя 

истигамятляри вя игтисади инкишафы идаря вя тяминетмя васитяляри сечилмялидир. Бу васитяляр базар вя 

гейри-базар характерли ола билярляр. Сосиал-игтисади инкишафдакы йаранмыш мейллярин тящлили эюстярир 

ки, Республиканын игтисади инкишаф моделинин тякмилляшдирилмясиня ещтийаж дуйулур. [37, с. 45-46]. 

Йени ясрин биринжи ониллийини ящатя едян тякмил инкишаф моделинин йарадылмасы зяруридир. Мясялян, 

Азярбайжанын истещсал секторунда фяалиййят эюстярян харижи вя йерли сащибкарларын фикринжя 

дохсанынжы иллярин орталарындан сярт пул-кредит сийасяти юз мцсбят бящрясини вермишдир. Инди бу 

сийасятин яталятля давам етдирилмяси юлкянин игтисади потенсиалынын там истифадясиня мане олан 

жидди манейя чеврилмишдир [117, 13.01.01]. Йерли бизнесин, сащибкарлыьын, илк нювбядя истещсалын 

инкишафына вя иш йерляринин йарадылмасына наил олмаг мягсяди иля игтисади инкишаф моделиня 

дяйишиклик етмяк зяруридир. Игтисади идаряетмядя дювлят тянзимлямяси эцжляндирилмялидир. 

Дювриййядя олан пул ресурслары игтисадиййатын ещтийажына уйьунлашдырылмалыдыр. Нязяря 

алынмалыдыр ки, монетаризмин (пул гытлыьынын) икинжи шярти ондан ибарятдир ки, цмуми дахили 

мящсулун артым темпи иля дювриййядя пул кцтлясинин дяйишмяси арасында дцз мцтянасиблик 

тямин олунмалыдыр. Истещсал васитяляри цзяриндя там дювлят мцлкиййяти олан, мяркязляшдирилмиш 

планлашдырма вя идаряетмя системиндян тотал гайдада истифадя едян, инзибати-амирлик методуна 

ясасланан игтисади системдян базар игтисадиййатына кечид консепсийасы вя игтисади инкишаф модели 

юз спесифик хцсусийятляри иля базар игтисади системи бяргярар олмуш юлкялярин игтисадиййатынын 

инкишаф етдирилмяси вя идаря олунмасы консепсийасындан вя васитяляриндян фярглянмялидир. Индики 

инкишаф моделинин тякмилляшдирилмясиня даир тяклифляр Республиканын мювжуд сосиал-игтисади 

дурумунун обйектив, ятрафлы вя дяриндян тящлилиня ясасланыр. О мейары ясас эютцрцрцк ки, 

игтисади инкишаф модели яввялжядян формалашдырылмыш стратеъи мягсядя наил олунмасыны тямин 

етмялидир. Азярбайжан цчцн беля мягсяд максимум истещсал, максимум мяшьуллуг вя 

максимум алыжылыг габилиййяти олмалыдыр. Бунларын щяр цчцнц тямин едя билян васитяляр 

комплекс шякилдя щяйата кечирилмялидир. Яэяр игтисади сийасят бу мягсяд ясасында гуруларса, 

игтисади инкишаф эениш ящали кцтляси цчцн щяйата кечириляр, игтисади инкишафдан щамы бящряляняр. 
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Бцтцнлцкдя игтисади инкишаф моделини тякмилляшдирмяк вя мцасир дюврдя онун йериня 

йетирилмясинин инвестисийа тяминатыны мцяййян етмяк, о жцмлядян макро вя микро сявиййялярдя 

инвестисийа ресурсларыны ашкарламаг, инвестисийаларын идаряетмя метод вя механизмлярини 

мцяййян етмяк цчцн инкишаф етмиш вя инкишаф едян юлкялярин тяжрцбясинин тящлили вя юйрянилмяси 

практики ящямиййят кясб едир. Кечид игтисадиййатлы юлкялярдян Чин Халг Республикасынын, 

Полшанын, Русийа Федерасийасынын, Прибалтика дювлятляринин базар игтисадиййатына кечид 

дюврцндяки тяжрцбяляриля таныш олдугдан сонра биздя беля бир яминлик йаранмышдыр ки, бизим 

цчцн стратеэийа сечмяк бахымындан Чин Халг Республикасынын игтисади ислащатлар сащясиндяки 

тяжрцбяси мараглыдыр. Бейнялхалг тяжрцбя эюстярир ки, конкрет дюврдя конкрет юлкянин инкишаф 

модели, идаряетмянин форма вя методлары онун игтисади вязиййятиня уйьун сечилмялидир. 

Истянилян цмуми йанашма конкрет юлкянин спесифик хцсусиййятляриндян, инкишаф сявиййясиндян 

вя мярщялясиндян асылы олараг, конкретляшдирилир вя фярдиляшдирилир. Хцсусиля гейд олунмалыдыр ки, 

ящалинин сосиал-психолоъи характери инкишафын эедишиня ящямиййятли дяряжядя тясир едир. 

Йени 2001-жи ил, йени яср вя цчцнжц миниллик мцнасибятиля Азярбайжан халгына юлкя 

Президентинин мцражиятиндя дейилир: «Йени миниллийин башланьыжы игтисади ислащатларын 

дяринляшдирилмясиндя дюнцш мярщяляси олажаг вя онун ясас истигамятляри игтисадиййатын 

структурунун йенидян гурулмасы вя йени шяраитя уйьун тясисат дяйишикликляринин щяйата 

кечирилмясиндян ибарят олажагдыр» [10, 30.12.00]. Юлкянин сийаси вя ижтимаи щяйатында ялдя 

олунан бцтцн мцсбят мейлляря бахмайараг, ХХЫ ясрин индики мярщяляси цчцн юлкянин сосиал-

игтисади инкишаф консепсийасына вя игтисади инкишафын моделиня мцяййян дяйишикликляр етмяк 

зяруридир. Бу зяруриййяти мейдана чыхаран амилляр чохдур. Онларын мащиййяти вя 

ясасландырмалары диссертасийанын мцвафиг фясилляриндя верилир. Мцасир дюврдя инкишаф едян 

юлкялярдя ясасян 2 моделдян эениш истифадя едилир: идхалы явязляшдирмя вя ихражйюнцмлц. Идхалы 

явязляшдирмя моделинин мащиййяти ондан ибарятдир ки, милли игтисадиййатын яксяриййят 

сащяляриндя щимайядарлыг сийасяти йеридилир, харижи тижарят ясасян дювлятин ялиндя инщисарлашдырылыр, 

милли валйута конвертасийа олунмур. Щимайядарлыг сийасяти идхалы явяз едян сащялярин инкишафы 

цчцн ялверишли шяраит йарадыр, харижи тижарятдяки дювлят инщисары (там вя йа гисмян) харижи малларла 

рягабяти зяифлядир, милли валйутанын конвертасийа олунмамасы капиталын юлкядян чыхарылмасына 

мане олур. О дахили инвестисийа кими истифадя олунур. Бу модел ян мцасир истещсал да дахил 

олмагла, чохсащяли игтисадиййат йаратмаьа имкан верир. Практикада анжаг истещлак малларынын 



58 
 

идхалы азалыр, инвестисийа малларынын идхалы артыр, конвертасийа олунан валйутанын дефисити артыр. 

Лакин бу модел тямиз (халис) формада рягабяти зяифлядир, дцнйа базарында рягабят габилиййятли 

мал истещсалыны лянэидир. Она эюря дя ондан истифадя едян юлкяляр гарышыг типли моделдян истифадя 

едирляр, йяни дахили базарда рягабяти эцжляндирмяк мягсяди иля мцяййян нисбятдя харижи маллар 

идхал олунур. 

Ихражйюнцмлц моделдя йени йарадылан сащяляр яввялжядян харижи базара орийентасийа 

едилирляр. Эцжлц рягабят мцщити йаратмаг мягсяди иля юлкядя идхал рцсумлары чох аз мцяййян 

едилир (бязян дя сыфыр дяряжяси иля). Бу жцр орийентасийа харижи капиталын актив сурятдя жялб едилмяси 

иля ялагяляндирилир, юлкядя ашаьы верэи дяряжяляри мцяййян едилир, харижи капитала мцяййян 

эцзяштляр верилир. Йапонийада, Жянуби Корейада ихражйюнцмлц моделдян истифадя 

олунмушдур. Анжаг онун модификасийа олунмуш бир вариантыны тятбиг етмишляр. Модификасийа 

ондан ибарят олмушдур ки, рягабят габилиййятли малларын вя капиталын юлкяйя сярбяст дахил 

олмасына ижазя верилмямишдир. Сонрадан Чин вя диэяр ири Асийа вя Латын Америкасы юлкяляри бу 

модели тятбиг етмишляр. 

Макроигтисадиййатын проблеми айры-айры секторларын вя тясяррцфатларын милли сявиййядя 

фяалиййятинин проблемидир. Онлардан ян важибляри игтисадиййатда таразлыьын вя мяшьуллуьун 

тямин едилмяси, инфлйасийанын вя инкишаф темпинин оптимал сявиййядя сахланылмасы, милли 

игтисадиййатын структурунун тякмилляшдирилмяси, милли тясяррцфатын дцнйа игтисадиййатына 

интеграсийа етмяси проблемляридир. Бу проблемлярин оптимал щяллини тямин едян ясас васитялярдян 

бири дя инвестисийа фяалиййятидир. 

Игтисадиййатда таразлыг онун ясас параметрляринин баланслашдырылмасы вя пропорсионал 

инкишафы демякдир. Мяжму тяляб мяжму тяклифя, базар гиймятляри истещсал хяржляриня бярабяр 

олмалыдыр. Ящалинин ясас групларынын эялирляринин юзцнц доьрултмайан ашаьы сявиййядя 

сахланылмасы, бир гайда олараг, юдяниш габилиййятли тяляби азалдыр. Юдяниш габилиййятли тялябин 

мящдудлуьу ися юз нювбясиндя истещсалын артырылмасына вя эенишляндирилмясиня стимул йаратмыр, 

бунунла да  инвестисийа гойулушлары лянэидир. Игтисади таразлыьын классик моделиндя таразлыг, щяр 

шейдян яввял, макро сявиййядя ящалинин пул йыьымы вя инвестисийаларын арасындакы гаршылыглы 

нисбятдя юз яксини тапыр. Эялирлярин артымы йыьымын артымыны, йыьымын инвестисийайа чеврилмяси 

истещсалын вя мяшьуллуьун артымыны стимуллашдырыр. Нятижядя йеня дя эялирляр артыр, онларла бирликдя 

йыьым вя инвестисийалар да артыр. Юлкялярин сосиал-игтисади инкишафында идеал вязиййят олмур, айры-
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айры секторларын инкишафында диспропорсийалар мейдана чыхыр. Игтисади системдя йаранмыш 

вязиййятдян вя милли хцсусиййятлярдян асылы олараг, таразлыг нязяриййясинин мцддяаларындан 

истифадя етмякля диспропорсийалар арадан галдырылыр. Таразлыьын йарадылмасы цчцн елми 

йанашмалары вя методлары юлкянин инкишаф хцсусиййятлярини вя орада йаранмыш вязиййяти ятрафлы 

арашдырдыгдан сонра сечирляр. 

2011-ci ilin birinci rübü ərzində Azərbaycan iqtisadiyyatına xarici investisiya 

qoyuluşları $819,9 mln. təşkil edib ki, bu da ötən ilin analoji dövrü ilə müqayisədə 

16,3% çoxdur. Bu barədə Mərkəzi Bankın (AMB) saytında dərc edilmiş 2011-ci 

ilin birinci rübü üzrə Azərbaycan Respublikasının tədiyə balansı hesabatında 

bildirilib. 

Məlumata görə, hesabat dövründə birbaşa xarici investisiyaların 84,9%-i və ya 

$696,2 mln.-u neft-qaz sektorunun (artım 16,7%) payına düşüb, digər sektorlara 

$123,7 mln. (artım 14,2%) ayrılıb. 2011-ci ilin yanvar-mart ayları ərzində 

Azərbaycan iqtisadiyyatına kreditlərin və digər investisiyaların həcmi $884,9 mln. 

təşkil edib və 22,8% azalıb. Bununla yanaşı, dövlət zəmanətli kreditlər $447,3 mln. 

(artım 2,9 dəfə), dövlət zəmanəti olmayan kreditlər $298,3 mln. (azalma 59,3%), 

həmçinin banklar tərəfindən alınmış kreditlər $141,7 mln. (azalma 73,1%) təşkil 

edib. Hesabat dövründə digər investisiyalara $139,3 mln. (azalma 49,2%) ayrılıb. 

“Ümumilikdə, tədiyə balansına əsasən, 2011-ci ilin birinci rübündə Azərbaycan 

iqtisadiyyatına cəlb edilmiş xarici kapitalın həcmi $1 mlrd. 704,8 mln. təşkil edib 

ki, bu da 2010-cu ilin analoji dövrü ilə müqayisədə 8,7% azdır”, - deyə hesabatda 

qeyd edilir. 

AMB-nin məlumatına görə, 2011-ci ilin yanvar-mart ayları ərzində kreditlər üzrə 

qaytarılma $199,9 mln. təşkil edib, banklar tərəfindən $116,4 mln., dövlət və 

dövlət müəssisələrinin xətti ilə $36,4 mln., neft-qaz sektoru müəssisələri tərəfindən 

$4,6 mln., digər müəssisə və şirkətlər tərəfindən $42,5 mln. ödənilib. 

Cədvəl 1 

Bütün mənbələr üzrə investisiya qoyuluşları 

  
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

mlyn.manat 
4249,3 5820,3 6733.4 7415.6 10353.9 13328.0 10475.0 14118,9 17048,8 
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mlyn.dollar 
4326,3 5922,8 7118.5 8300.4 12066.1 16222.0 13033,5 17591,4 21588,9 

Xarici 
investisiyalar:       
mlyn.manat 

3311,0 4496,3 4628.5 4514.2 5727.2 5625.8 4395.1 6619.7 6849,8 
mlyn.dollar 

3371,0 4575,5 4893.2 5052.8 6674.3 6847.4 5468.6 8247.8 8673,9 
Daxili 
investisiyalar:       
mlyn.manat 

938,3 1324,0 2104.9 2901.4 4626.7 7702.2 6079,9 7499,2 10199,0 
mlyn.dollar 

955,3 1347,3 2225.3 3247.6 5391.8 9374.6 7564.9 9343,6 12915,0 

2.5. Azərbaycanın müasir və perspektiv iqtisadi inkişafinda investisiya 

qoyuluşu strategiyasının əhəmiyyəti 

 

Müasir dünya iqtisadiyyatında qlobal meyillərin dərinləşdiyi bir dövrdə 

dövlətin milli maraqlarının və mövqeyinin möhkəmlənməsinə təsir göstərən əsas 

faktorlardan biri fəal xarici investisiya siyasətidir.Azərbaycanda həyata keçirilən 

düzgün iqtisadi siyasət, neft gəlirlərinin səmərəli idarə olunması, iqtisadiyyatın 

diversifikasiyası istiqamətində düşünülmüş siyasət və atılan düzgün makroiqtisadi 

addımlar nəticəsində ölkədə maliyyə sabitliyi əldə olunmuşdur ki, bu da 

Azərbaycanın həm dünya investisiya bazarında öz potensial gücünü nümayiş 

etdirən xarici investor, həm də regional xarici investisiya layihələrində mühüm 

tərəfdaş olması üçün zəmin yaratmışdır. 

Ölkə 2006-cı ildən başlayaraq region ölkələrinin real sektoruna investisiya 

qoyan və iri infrastruktur layihələrini maliyyələşdirən sərmayədar olaraq 

mövqeyini getdikcə möhkəmləndirmişdir. Son illərdə ciddi maliyyə rezervləri əldə 

edən AzərbaycanTürkiyə, Gürcüstan, Ukrayna, Rumıniya, Moldova, Belarus, 

Slovakiya, İsveçrə, Almaniya kimi dövlətlərin sərmayə bazarlarında aktiv 

iştirakçıya çevrilmiş və xarici ölkə iqtisadiyyatlarına investisiya qoyuluşları 

həcminə görə MDBölkələri arasında ilk sıralara yüksəlmişdir. 

Azərbaycan region ölkələrinin neft-qaz, neft-kimya, yanacaq-energetika, 

sənaye, infrastruktur və s. sektorlarına iri həcmli investisiyalar yönəldərək region 

iqtisadiyyatının inkişafına öz töhfəsini verməyə davam edir. 

Azərbaycanın regionda güclü sərmayədar ölkəyə çevrilməsi faktı həm ölkənin 

beynəlxalq mövqelərinin güclənməsinə təkan verir, həm regionda Azərbaycanın 

mövqelərini möhkəmləndirir, həm ölkə iqtisadiyyatını gücləndirir, həm də ölkənin 
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iqtisadi inkişaf konsepsiyasında prioritet olaraq müəyyənləşdirilmiş ümummilli 

maraqların təmin edilməsində əhəmiyyətli rol oynayır. 

Xarici ölkələrə qoyulan investisiyalarınmilli iqtisadiyyatda bu qədər mühüm 

rol oynaması belə izah oluna bilər ki, dəyəri milyard dollarlarla ölçülən xarici 

investisiyalar hər şeydən öncə Azərbaycan üçün gələcək güclü maliyyə rezervləri 

deməkdir. Güclü maliyyə rezervlərinin olması isə ölkənin həm güclü iqtisadiyyata 

malik olması, həm də regionda güclü iqtisadi oyunçuya çevrilməsi deməkdir. 

Bizim tədqiqat işimizin başlıca məqsədi Azərbaycanın müasir və perspektiv 

iqtisadi inkişaf səviyyəsi kontekstində ölkənin xaricə investisiya qoyuluşu 

potensialını qiymətləndirmək və bu istiqamətdə yeni strategiyanın 

formalaşdırılmasının əhəmiyyətini əsaslandırmaqdan ibarətdir. Bu 

məqsədlə,Azərbaycanın hazırkı inkişaf səviyyəsi və ölkədə neft gəlirləri ilə 

formalaşdırılmışsərmaye yığımı potensialının tam, səmərəli və doğru istifadəsini 

təmin etmək üçün ölkənin iqtisadi inkişaf konsepsiyası çərçivəsində 

xariciinvestisiya strategiyasının hazırlanmasının əhəmiyyətini vurğulamaq və 

bumövzuya diqqəti çəkmək əsastədqiqat vəzifəsi kimi qarşıya qoyulur. 

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. 
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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. 

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  1 (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.  
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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 

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. 

 

2.6. Xarici investisiya strategiyasının başlıca vəzifələri 

 

Ölkənin xaricə investisiya qoyuluşu strategiyasının işlənib-hazırlanması 

zamanı qarşıya aşağıdakıstrateji əhəmiyyətli vəzifələrin qoyulması məqsədə uyğun 

hesab oluna bilər: 

respublika iqtisadiyyatının mikro-makro səviyyədə inkişafının təmin 

olunması-mikro səviyyədə - ayrı-ayrı şirkətlər səviyyəsində inkişaf (buna ən gözəl 

nümunə regionun ən böyük səhmdarı və potensial TMK-sı olan ARDNŞ təşkil 
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edir), makro səviyyədə - dövlət investisiyaları hesabına dövlətin regionda makro 

səviyyədə nüfuz qazanması; 

dövlətinmakro-mikro səviyyələrdəmonetar-fiskalsiyasətlərinin işlənib 

hazırlanması; 

ölkənin sosial-iqtisadi inkişafında dövlətin ümumi xarici iqtisadi fəaliyyət 

strategiyasının rolunun artırılması; 

 İKT-nin və yüksək texnologiyaların istifadəsisiyasətinin genişləndirilməsi. 

Qarşıya qoyulmuş bu vəzifələri yerinə yetirmək üçünAzərbaycanın 

ümumiyyətlə xarici iqtisadi fəaliyyətinin, xarici investisiya siyasətinin və xarici 

iqtisadi strategiyasının diqqətlə işlənib hazırlanmasına, bu siyasətin inkişaf 

perspektivləri və təkmilləşdirilməsi istiqamətlərinin təhlil olunmasına ehtiyac 

yaranır. 

Məlum olduğu kimi, hər bir ölkə dünya iqtisadiyyatında özü üçün 

müəyyənləşdirmiş olduğu mövqeyə əsasən xarici iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olur 

ki, bu fəaliyyəti də həyata keçirtmək üçünmüvafiq xarici iqtisadisiyasət işləyib 

hazırlayır. 

Bu xarici iqtisadisiyasət isəmütləqmillimaraqlar ön planda tutularaq işlənib 

hazırlanmalıdır. Digər iqtisadi fəaliyyətlərdə olduğu kimi, dövlətin xaricə 

investisiya siyasəti də dövlətin milli maraqlarına xidmət etməlidir. Başqa sözlə, 

ölkənin investisiya fəaliyyəti subyektləri (investorlar) tərəfindən reallaşdırılan 

investisiya fəaliyyətində mütləq xalqın mənafeyi və milli təhlükəsizlik 

məsələlərinə xüsusi diqqət edilməlidir. 

Dövlət və ya hökumət rəhbərləri hər zaman ölkənin iqtisadi inkişafına töhfə 

verəcək qərarlar verərkən xalqın tələbini əsas götürsələr də bu tələblə milli 

maraqlar arasında balans qurmağa çalışmalıdırlar.[4,s. 193] Məlumolduğu kimi, 

investisiya fəaliyyətinin başlıca məqsədi mənfəətdir. Hazırkı inkişaf mərhələsində 

ölkədə formalaşmış kifayət qədər gəliri olan həmindividualsərmayədarlar(öz 

vəsaitindən invetisiya qoyaraq mənfəət əldə etməyə çalışan investorlar), həm də 

institusional sərmayədarlar (digərlərinin vəsaitindən investisiya qoyaraq mənfəət 

əldə etməyə çalışan investorlar) üçün kapitalın mənfəət normasının yüksək olduğu 
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müəyyən ölkələr əlverişli investisiya mühitinə malik olduqları üçün cəlbedici 

görünsələr də bu investisiya fəaliyyətimütləq ümumiqtisadi inkişaf doktrinası 

çərçivəsində xarici iqtisadi fəaliyyət strategiyasının başlıca prinsipi olan milli 

maraqlarla, yəni xalqın mənafeyinin qorunması və milli təhlükəsizlik məsələlərinə 

əməl olunması prinsipi ilə, başqa sözlə,Azərbaycanın xarici investisiya siyasəti və 

xarici investisiya strategiyası ilə uzlaşdırılmalıdır. 

Ölkənin xarici iqtisadifəaliyyətindəmillimaraqların qorunması prinsipi 

ölkənin həmikitərəfli, həmdə çoxtərəfli iqtisadi əlaqələrinin tənzimində, habelə 

beynəlxalq sistemə qoşularkən ölkənin tutduğu və ya tutacağı mövqenin 

müəyyənləşdirilməsində, həmçinin, ölkənin ən yaxın dostu və ya ən yaxın düşməni 

ola biləcək qonşu dövlətlərlə izlədiyi iqtisadi siyasətin başlıca prioritetlərinin 

müəyyənləşdirilməsində mühüm rol oynamaqla yanaşı, ölkələr arasında siyasi 

münasibətləri də tənzim edir.Buradan diskusiyaya çox açıq olan sual ortaya çıxır- 

ölkənin siyasi münasibətləri iqtisadi münasibətləri müəyyənləşdirir, yoxsa iqtisadi 

münasibətləri siyasi münasibətlərinin əsasını təşkil edir? Aralarında qarşılıqlı 

asılılıq və qarşılıqlı təsir münasibəti mövcud olan ölkə siyasəti və iqtisadiyyatının 

prioritetlərinin istənilən halda dövlət və hökumət rəhbərliyi tərəfindən 

müəyyənləşdirildiyini nəzər alsaq, o zaman Azərbaycanın da artıq regionda 

Türkiyə, Rusiya, İran kimi nəhəng dövlətlərlə bərabər söz haqqına sahib olduğu bu 

dövrdə hökumət qarşısında duran əsas məsələlərdən birinin də milli maraqlari 

stiqamətində xarici iqtisadi fəaliyyət, o cümlədən potensial xarici investor olaraq 

xarici investisiya fəaliyyəti strategiyasının işlənib hazırlanmasının olduğunu deyə 

bilərik. Strategiyanın əhatə dairəsinə xarici birbaşa investisiyalardan başqa ölkənin 

həm də beynəlxalq təşkilatlarda söz sahibi olması və dünyada nüfuzunun artması, 

habelə beynəlxalq investisiya layihələrində iştirak etməklə dünya iqtisadiyyatında 

güvənli tərəfdaş olaraq tanınması da daxildir. Bu səbəblə yuxarıda qeyd etdiyimiz 

kimi ölkənin xarici investisiya fəaliyyəti müəyyənləşdirilmiş iqtisadi inkişaf 

konsepsiyasına uyğun təşkil olunmalıdır. 

Bu çərçivədə diqqət edilməsi tələb olunan digərməsələ ölkənin xarici 

investisiya fəaliyyətinin milli təhlükəsizliyinə xələl gətirməməsi, eyni zamanda 
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mürəkkəb (qarışıq) münasibətlərin mövcud olduğu bu regionda investisiya 

fəaliyyətini təmin etmək üçün balanslaşdırılmışsiyasətin yürüdülməsidir. 

Azərbaycanın yerləşdiyi region həm geoiqtisadi, həm geosiyasi, həm də 

strateji baxımdan dünya üçün önəmli, eyni zamanda qarışıq və konfliktlərə açıq 

region olduğu üçünAzərbaycan siyasi həyatında olduğu kimi, xarici iqtisadi 

fəaliyyətində də balanslaşdırılmış siyasət yürüdür.[3,s. 32]Azərbaycanın xarici 

sərmaye portfelinə diqqət edərsək, ölkənin xarici investisiya siyasətinin əsas 

prioritetlərinin Qafqaz və Qara Dənizi regionu (Türkiyə, Gürcüstan Ukrayna, 

Rumıniya) olmasına baxmayaraq Azərbaycanın Rusiya və Qazağstanda da aktiv 

şəkildə investisiya qoyan ölkə olması faktı bu balanslaşdırılmış siyasətin bir 

nümunəsidir [2]. 

Xarici iqtisadi fəaliyyətdə milli təhlükəsizliyin və ümumiyyətlə ölkə daxilində 

və ölkə xaricində, iqtisadi fəaliyyət, o cümlədən investisiya qoyuluşu fəaliyyəti 

üçün bu gün konkret təhlükə yaradan faktorlar region üçün aktual olan siyasi 

problemlərdir. Belə ki, bu problemlər siyasi xarakter daşımasına baxmayaraq 

iqtisadi fəaliyətə də təsir edərək bir növ bölgədə iqtisadifəaliyyət koalisiyası- dost-

düşmən bloku formalaşdırır. Bu mənada konkret ünvana malik olsalar da xarici 

iqtisadi fəaliyyətə təsir göstərdikləri üçün Azərbaycanla da əlaqəsi olan regional 

problemlər olaraq Cənubi Qafqaz və Xəzər regionunda üstünlük uğrunda hegemon 

dövlətlər arasında mübarizənin kəskinləşməsi,NATO-Rusiya xətti boyunca 

qarşıdurma,Azərbaycan-Ermənistan, Türkiyə-Ermənistan münasibətləri, Gürcüstan 

böhranından sonra strateji boru kəmərlərinə və nəqliyyat üçün artan təhlükə 

riskləri, həmçinin, ABŞ-ın İrana hərbimüdaxilə təhlükəsi problemləri göstərə 

bilərik. Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün həm ölkə daxilində, həm də ölkə xaricində 

reallaşdırılan iqtisadi fəaliyyətə qarşımüşahidə olunan başlıca lokal xarici təhlükə 

Ermənistanın Azərbaycana hərbi-siyasi təcavüzüdür. İşğalın davam etməsi, 

münaqişənin həll edilməməsi və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün hərbi 

əməliyyatların yenidən başlaya bilməsi ehtimalı həm Azərbaycan, həm də 

bütövlükdə regionun iqtisadi fəaliyyəti üçün davamlı iqtisadi təhlükə olaraq qalır. 
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Bütün bu yazılanları ümumiləşdirsək bu fikri əminliklə deyə bilərik ki, siyasi, 

iqtisadi, hərbi və enerji maraqlarının həqiqətən bu dərəcədə ciddişəkildə 

toqquşduğu bir bölgədə bu gün iqtisadi fəaliyyət göstərən və iqtisadi cəhətdən 

sürətlə inkişaf edən Azərbaycan üçün ölkənin xarici investisiya siyasəti, habelə 

xarici investisiya strategiyası buraxılış işdə qeyd olunmuş vəzifələrin yerinə 

yetirilməsi istiqamətində yuxarıda göstərilən prinsiplər çərçivəsində çox diqqətlə 

işlənib hazırlanmalıdır. 

Fəsil 3. Azərbaycanda xarici investisiyaların istifadəsinin sosial-iqtisadi 

səmərəliliyinin artırılması istiqamətləri 

  

3.1. Azərbaycanda xarici investisiyaların cəlb olunmasının prioritet 

istiqamətləri 

 

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 
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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 

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. 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 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.  

Cədvəl 2  

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 

mlyn,manat 
mlyn,dollar 

mlyn,manat 
mlyn,dollar 

 

Cədvəldən göründüyü kimi, 2011

həcmi təqribən 2009-cu il üzr

bərabər olmuşdur. Đllə

azalma qeydə alınmışdır. Bu 

yönəldilən xarici investisiyaların h

Bu həmçinin həm daxili, h

vermişdir. 

Azərbaycana yön

Qrafikdan göründüyü kimi, 2009

daxili investisiyaların h

1352,55 4 345,2 13442,68 21 588,9

Xarici investisiyalar 
795,7 3 125,1 5376,4 6 849,8
965,5 3 233,3 6458,18 8 673,9

Daxili investisiyalar: 
322,8833 1 070,2 5761,88 10 199,0

387,1 1 111,9 6984,5 12 915,0

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

cu il üzrə ölkə iqtisadiyyatına yatırılmı

ər üzrə investisiyaların həcmində isə

alınmışdır. Bu əsasən qlobal iqtisadi böhran v

estisiyaların həcminin azalması səbəblə

m daxili, həm də xarici investisiyaların azalması hesabına ba

rbaycana yönəldilmiş investisiyaların dinamikası

Qrafikdan göründüyü kimi, 2009-cu ildə ölkə iqtisadiyyatına yön

daxili investisiyaların həcmi 2008-ci ilə nisbətən 20% və ya 1,6 milyard manat, 
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2011-ci ilin 11 ayında bu göst
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əvvəlki səviyyəni ötmü

investisiyalar Xarici investisiyaların azalmasına s

böhranın təsiri və neft sektoruna yön
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İnvestisiya strukturunda neft sektoruna yön üstünlük t

yön dolları və ya 27% azalm 2010

investisiyalar 2009-cu il üzr 2011

neft investisiyaları ümumi investisiyaların 20% Göründüyü kimi, ilb azalmaqda 

davam edir. Kənd təsərrüfat Xarici investisiyaların böyük yön

v amili ilə bağlı olan m 

xarici investisiyaların həcmi isə 21% və ya 1,2 milyard manat azalmı

t büdcəsinin vəsaitləri hesabına həyata keçiril

investisiyalarının azalması hesabına baş verib. Ölkə iqtisadiyyatına yön

rkibində daxili investisiyaların xüsusi ç

r 2010-cu ilin yanvar-noyabr aylarında ölk

 ümumi investisiyaların 76,2%-ni daxili investisiyalar t

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

göründüyü kimi, daxili investisiyaların həcmi yalnız 2011

ni ötmüşdür. Neft və qeyri-neft sektoruna yön

investisiyalar Xarici investisiyaların azalmasına səbəb əsas

neft sektoruna yönəldilən investisiyaların h

Xarici investisiyaların dinamikası

nvestisiya strukturunda neft sektoruna yön üstünlük t

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

cu il üzr 2011-ci ilin 6 ayı investisiyaların t üzr

neft investisiyaları ümumi investisiyaların 20% Göründüyü kimi, ilb azalmaqda 

rrüfat Xarici investisiyaların böyük yön
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ya 1,2 milyard manat azalmışdır. Daxili 

yata keçirilən dövlət 

iqtisadiyyatına yönəldilən 

daxili investisiyaların xüsusi çəkisi ildən-ilə 
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kil edib. Lakin, diaqramdan 
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neft sektoruna yönəldilmiş 

sasən, qlobal iqtisadi 

n investisiyaların həcminin azalması 

Qrafik 3 

ci investisiyaların dinamikası 

 

nvestisiya strukturunda neft sektoruna yön üstünlük təşkil edir. sektoruna 

neft sektoruna qoyulan 

ci ilin 6 ayı investisiyaların t üzrə isə bu göst 

neft investisiyaları ümumi investisiyaların 20% Göründüyü kimi, ilb azalmaqda 

rrüfat Xarici investisiyaların böyük yönəldilmişdir ki, bu da 

dur 0 0,5 2008 2009 2010 2011 6 ay 
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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 

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 1 
Mənbələrə görə xarici investisiyaların həcmi 
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birbaşa investisiyalar v

86%-ni təşkil edirlər. Portfel investisiyaları ümumi investisiyaların c

təşkil edir ki, bu da əsas

Xarici ölkələrin təcrüb

üsullarından biri də portfel investisiyalarıdır. Bu h

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

Portfel investisiyaları Maliyy

dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya olundu

Azərbaycanda bu sahə

korporativ idarəetmə standartlarını t

standartlara uyğun apar

ödənilməsində yaranan probleml

ölkələri Ölkələr üzrə yana

ABŞ, Böyük Britaniya,Türkiy

Ölkələr üzr

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

2003 2004

Maliyyə kreditləri
Birgə və xarici investisiyalı müəssisələr
Digər investisiyalar

Diaqramdan göründüyü kimi, xarici investisiyaların strukturunda 

a investisiyalar və maliyyə kreditləri tutur. Onlar ümumi 

r. Portfel investisiyaları ümumi investisiyaların c

sasən qiymətli kağızlar bazarının zəif inki

crübəsi göstərir ki, ölkəyə investisiya c

portfel investisiyalarıdır. Bu həm də ölkə

iqtisadiyyatının hansı 52% 2,20% 34% 0,03% 11,50% Birba

Portfel investisiyaları Maliyyə kreditləri Neft bonusu Digər investisiyalard

dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya olunduğunu göstərən amill

ənin inkişafını ləngidən əsas səbəblə

standartlarını tətbiq etməməsi, mühasibatlı

un aparılmaması, həmçinin səhmdarlara dividendl

yaranan problemləri aid etmək olar. Azərbaycanın 

yanaşdıqda Azərbaycana ən çox investisiya qoyan ölk

, Böyük Britaniya,Türkiyə və əsasən Qərbi Avropa ölkələ

r üzrə xarici investisiyaların dinamikası AB

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Neft sənayesinə
Birgə və xarici investisiyalı müəssisələr Neft bonusu
Digər investisiyalar

73 
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xarici investisiyaların dinamikası ABŞ doll 
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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 3 

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 

 

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

ayırıb. 

 

3.2. Azərbaycan sənayesində xarici investisiyaların iqtisadi səmərəliliyi və 

perspektivi. 

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 

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

artırılmasına yönəldilmişdir. 

1995-20013-ci illərdə respublika iqtisadiyyatına investisiyaların artırılması 

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

məlumatları daha aydın əks etdirir. 

Cədvəl 4 
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 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 

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

təşkil edir. 

Cədvəl 5 
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 

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 
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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. 

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 



81 
 
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 

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 
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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, 

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. 
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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. 

- 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. 
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3.3. Игтисади инкишафын идхалы явяз едян моделиня цстцнлцк верилмяси isiqaməti 

 

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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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, 

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 
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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 

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. 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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; 

- 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, 
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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. 

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 
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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 

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 
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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. 

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 
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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 

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; 
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- идхалы явяз едян перспективли инвестисийа лайищяляринин йериня йетирилмясиндя дювлятин 

пайла иштиракы; 

- 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.  
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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 

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. 
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Resume  

В магистерской диссертации рассмотрены вопросы иностранных 

инвестиций. 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. 

 



104 
 

In the master's thesis deals with questions of foreign investment. 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. 


