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Giriş 

 

Mövzunun aktuallığı.  Dünya iqtisadiyyatının müasir inkişaf mərhələsində 

təsərrüfatçılıq fəaliyyətinə təsir edən amillərin sayı və xarakteri daima 

dəyişməkdədir. Elmi-texniki tərəqqinin birbaşa və dolayı effektləri sayəsində yaranan 

yeni təsir amillərinin dəyərləndirilməsinə yanaşmaların mühüm bir özəlliyi, onların  

klassik hesab edilə biləcək  amillərə – kapital və ticarət axınlarına təsiri prizmasından  

qiymətləndirilməsidir. Dünya təcrübəsi və iqtisadi məntiq sübut edir ki, iqtisadi 

inkişafın bütün təsir parametrləri baxımından kapital və ticarətin hərəkəti qarşılıqlı 

effektə malikdirlər və hətta kənar faktorlara onların təsirləri arasında  ölçülə bilən və 

hiss ediləcək korrelyasiya vardır.  

 Dünya təsərrüfat sisteminin inkişafında çağdaş təsir amillərinin sayı yetərincə 

çoxdur. Onlar bir-birindən ciddi fərqlənsələr də, qarşılıqlı tamamlama və gücləndirmə 

effektinə malikdirlər. Məsələn, son 10-15 ilin təcrübəsi göstərir ki, heç bir şübhəyə 

yer qoymadan demək olar ki, qloballaşma prosesinin nüvəsində geoiqtisadiyyat 

durur. Geoiqtisadiyyat isə milli sərhədlərdən kənara çıxaraq beynəlmiləlləşmiş təkrar 

istehsal sisteminə əsaslanır. 

Dünya ticarəti sisteminə nəqliyyat və telekommunikasiya texnologiyaları da 

təsir göstərir. Həmin təsir nəticəsində xammal ehtiyatlarının, əmtəə və xidmətin 

yerdəyişməsi çox sürətlənmiş, əmtəə dövriyyəsi bazarında keyfiyyət dəyişiklikləri 

baş vermişdir. Hazırda bir əməliyyat günü ərzində kapital  məsafə fərqindən asılı 

olmayaraq bir ölkədən başqa ölkəyə, regiondan-regiona çox rahaqlıqla ötürülə bilir. 

Öz fəaliyyət dairələrini və formalarını sürətlə genişləndirən transmilli 

korporasiyalar isə dünyanın müxtəlif hissələrində istehsalı əlaqələndirə bilir. Digər 

tərəfdən isə beynəlxalq rabitənin elektron vasitələrlə həyata keçirilməsi sayəsində 

informasiya və nəqliyyat xərcləri kəskin şəkildə azalmışdır. Beləliklə, transaksiya 

xərcləri kəsərliliyi (Kouz teoremi) dəyişməkdədir. Belə ki, yüksək elmtutumlu 

texnologiyalar qloballaşmanın hərəkətverici qüvvəsinə çevrilərək beynəlxalq 

dövriyyəni asanlaşdırır. Bu isə ixrac və idxalın payını artırır, regional iqtisadiyyatı 
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daha sürətlə ümumdünya əmək bölgüsü sisteminə daxil edir. Nəticədə müxtəlif 

ölkələrin xarici ticarətinin və pul bazarının dünya miqyasında ümumi liberallaşması, 

istehsal və məhsulun satış şəbəkəsinin beynəlmiləlləşməsi, yeni texnologiyaların 

sürətli mənimsənilməsi baş verir. Bütün bunlar əmtəə, xidmətlərin, eləcə də kapitalın 

beynəlxalq axınını daha yüksək sürətlə və maneəsiz hərəkətini gerçəkləşdirir. Bu 

prosesə cəlb olunmuş ölkələrin sənaye istehsalı yeni mərhələyə qədəm qoyur.Ayrı-

ayrı ölkələrdə istehsal edilən məhsulun bu ölkələrin sərhədlərindən kənara çıxması, 

müəssisələrin dünya əmtəə dövriyyəsi bazarına daxil olması nəticəsində baş verir. 

Qloballaşma şəraitində müxtəlif ölkələrin istehsal və əmtəə dövriyyəsi strukturları 

qarşılıqlı əlaqəli və qarşılıqlı asılı vəziyyətə düşür. Bu  proses xarici transsəhmlərin 

miqdarının artması ilə müşayiət olunur və yeni beynəlxalq əmək bölgüsünə səbəb 

olur. Belə bir şəraitdə milli sərvətin yaradılması başqa ölkələrin təsərrüfat 

subyetlərindən yüksək dərəcədə asılı vəziyyətə düşür . 

Azяrbaycan иqtиsadиyyatыnыn formalaшmasыnda вя инкишафында pиrиorиtet 

sahяlяrdяn bиrи olan neft sяnayesи юzцnяmяxsus tarиxи иnkишaf yolu keчmиш, 

юlkяnиn aparыcы sahяlяrиndяn bиrи olub, юlkяnыn makroиqtиsadи иnkишafыnda mцhцm 

rol oynayaraq, onun sosиal-иqtиsadи durumunun tяrяqqиsиnя, сосиал-mяdяnи 

сявиййясинин yцksяlишиnя vя mиllи шцurunun formalaшmasыna gцclц tяkan vermишdиr. 

Hazыrda respublиkamыzыn dцnya tяsяrrцfat sиstemиnя иnteqrasиya olunduьu 

dюvцrdя bu sяnaye sahяsиnиn иnkишafыnыn makrosяvиyyяdя tяdqиq edиlmяsи нязяри 

вя практики жящятдян daha aktual яhяmиyyяt kяsb edиr. 

Dцnya tяcrцbяsи vя bu gцn mюvcud olan иqtиsadи nяzяrиyyяlяr sцbut edиr kи, 

mцasиr dюvrdя neft sяnayesиndяkи neft hasиlatыndan sяmяrяlи иstиfadя цчцn яlverишlи 

шяraиt yaratmadan юlkяdя davamlы иqtиsadи artыma naиl olmaq mцmkцn deyиldиr.  

XX яsrиn sonundan, xцsusяn Sovet dюvrцndя, Azяrbaycan neft сянайесинин 

bцtцn sahяlяrинdя bюyцk потенсиал yaranmышdыr. Azяrbaycanыn neft vя qaz 

sяnayesиnиn sцrяtlи иnkишafы bu sahяnиn vя dиgяr sahяlяrиn иnfrastrukturunun 

иnkишafыna sяbяb olmuшdur. Neft sяnayesи vя onun иnfrastrukturasыna uyьun 

sahяlяrdя bюyцk tяhsиl ocaqlarы, elmи-tяdqиqat vя tяcrцbя sыnaq иnstиtutlarы 

yaradыlmыш vя иnkишaf etdиrиlmишdиr. Bu иnkишaf Respublиkada nяqlиyyatыn bцtцn 
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nюvlяrиnиn, elektrиk enerjиsи иstehsalы vя paylanmasы, rabиtяnиn, tиkиntиnin, 

nefтkиmya vя neftmaшыnqayыrma komplekslяrиnиn sцrяtlи иnkишafыna sяbяb 

olmuшdur. Azяrbaycan mцsяqиlлиk яldя etdиkdяn sonra onun иnfrastrukturasыnыn 

regиonal иnkишafыnda yenи тясяррцфат konturlarы yaranmaьa baшlamышdыr. 

Respublиka иqtиsadиyyatыnыn xarиcи bazarlara чыxmasыnы tяmиn edяcяk yenи 

nяqlиyyat yollarыnin tikintisindя, kommunиkasиya яlaqяlяrи formalaшmaqdadыr vя 

bu яlaqяlяrиn иnkишafыnda neft sяnayesиnиn rolu bюyцkdцr. 

Müasir iqtisadi münasibətlər çərçivəsində maksimum xeyir götürmək istəyən hər 

bir ölkə balanslaşdırılmış rasional xarici iqtisadi siyasət yürütməlidir. Bunun üçün, 

birincisi, ticarət və əmtəə dövriyyəsinin liberallaşdırılmasının milli maraqlar əsasında 

ikitərəfli və çoxtərəfli razılaşmalar, müqavilələr üzrə aparılması zəruridir. İkincisi, bir 

neçə ölkənin daxil olduğu intiqrasiya ittifaqları daxilində yeni şəraitdə şəffaflığa daha 

çox üstünlük verilməsi vacibdir. 

Azərbaycanın beynəlxalq ticarətdə fəal iştirak edən ölkələrdən olması, 

beynəlxalq kapitalın iqtisadiyatımızda təsirinin artması genişlənən inteqrasiya və 

qloballaşma şəraitində beynəlxalq xarici ticarət və kapital hərəkətinin müasir elmi 

nəzəriyyələr əsasında Azərbaycan iqtisadiyyatı kontekstində araşdırılmasını zəruri 

edir. Belə elmi araşdırma, ilk növbədə, beynəlxalq ticarət və kapital hərəkətinin 

nəzəri məsələləri, eləcə də beynəlxalq ticarət və kapital hərəkətinin əsas 

xüsusiyyətləri təhlil və tədqiq edilməlidir. Dissertasiya işinin aktuallığını 

müəyyənləşdirən əsas mülahizələr məhz yuxarıda şərh edilən məntiqə əsaslanır. 

Problemиn юyrяnиlmя sяvиyyяsи. Neft  hasиlatыnыn, nяqlиnиn sяmяrяlи иstиfadя 

olunmasыnыn nяzяrи vя praktиkи mяsяlяlяrи иqtиsadи яdяbиyyatlarda mцяyyяn qяdяr 

юyrяnиlmишdиr. Respublиkamыzыn иqtиsadчы alиmlяrиnиn яsяrlяrиndя son vaxtlarda bu 

problemиn bяzи hяllи mяsяlяlяrиnя hяsr edиlmиш ayrы-ayrы monoqrafиyalar, kиtablar, 

mяqalяlяr dяrc edиlmишdиr. Bunlardan, И.H.Яlиyev, A.Ш. Muradverdиyev, 

A.X.Mиrzяcanzadя, A.A.Nadиrov, Z.Я.Sяmяdzadя, A.Ш. Шяkяrяlиyev, 

Я.Г.Ялирзайев, N.A Яlиyev, Я.M.Яhmяdov, M.A.Mиrzяyev, R.R. Яlиyev, 

Ш.Q.Hacыyev, E.M.Hacыzadя, M.Meybullayev, D.Dadaшov, M.E. Kяrиmov, 

Ч.A.Sultanov, K.S.Kяrиmov, Devud Vudvord, rus иqtиsadчыlarыndan 
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Y.K.Шafrannиk, L.И.Abalkиn, L.A.Alkevич, B.A.Solovyov, B.A.Чernov vя 

baшqalarыnыn яsяr vя mяqalяlяrиndя юz яksиnи tapmышlar. Lakиn bu яdяbиyyаtlarda 

mиllи иqtиsadиyyatыn formalaшmasыnda neft amиlи konkret tяdqиqat obyektи kиmи 

tяdqиq edиlmяmишdиr. Bu gцn dцnya иqtиsadиyyatыnыn иnkишafыnda, dюvlяtlяrarasы 

иqtиsadи mцnasиbяtlяrиn иnkишaf etdиrиlmяsиndя neft amиlиnиn xцsusи yerи vardыr. 

Mяhz bu cяhяtdяn dисsertasиya иши neftчыxarma sяnayesиnиn, nяqlиnиn иnkишafы vя 

ondan sяmяrяlи иstиfadя edиlmяsи иstиqamяtlяrиnин комплекс тящлили вя нефт эялирля-

ринин сосиал-игтисади нятижяляринин прогнозлашдырылмасы илкин олараг тядгиг олунур.  

Tədqiqatın məqsəd və vəzifələri: Azяrbaycanda neft-qaz hasиlatыna uyьun 

neft vя qazыn satышыndan, onun dцnya bazarыna nяqlиndяn эяlяn эялирлярин 

hesablanmasы vя иqtиsadиyyatыn prиorиtet sahяlяrиnя уйьун олараг истифадя 

едилмясинин методики-тяшкилати проблемлярини щялл едян конкрет механизмляр, 

тяклиф вя тювсиййяляр ишlяyиb hazыrlamaqdan иbarяtdиr. 

Bu mяqsяdя naиl olmaq цчцn aшaьыdakы мясялялярин щялли qarшыya qoyuluр: 

 1) Azяrbaycanda neft vя qaz yataqlarыnыn мцяййян едилмясиндя нязяри вя 

практики мцлащизяляри цмумиляшдириб, онун перспектив инкишафы вя мейллярин ясас 

истигамятляринин ясасландырылмасы; 

 2) Neft vя qaz hasиlatыnın artırılmasında xarиcи иnvestиsиyalarын зярурилийини вя 

щяжмини ясасландырыб, онун юлкя иqtиsadиyyatыna cяlb edиlmяsи цчцn иnvestиsиya 

mцhиtиnиn yaradыlmasы prиnsиplяrиnиn mцяyйяn edиlmяsи; 

3) Neft sяnayesиndя иnvestиsиya sиyasяtиnиn бцтювлцкдя ясас истигамятлярини, 

нефтин Азярбайжан игтисадиййатынын инкишафындакы ролунун артырылмасы мягсяди иля 

стратеъи планлашма вя идаряетмя механизмлярини ясасландырмаг; 

 4) Нeft sяnayesиndя hяyata keчиrиlяn иnvestиsиya sиyasяtиnиn  иqtиsadи 

nяtиcяlяrиnиn прогнозуну вермяк; 

5) Нефт эялирляринин щесабланмасы методикасыны вя игтисади-рийази 

моделлярини вермяк; 

6) Neftиn vя qazыn gяlиrlяrиnин щесабланмасы методолоэийасында хяржляр 

амилини мцяййянляшдирмякля, перспективдя сямяряли хярж структурунун 

ясасландырылмасы; 
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7) Нефт Фондунун ролуну вя онун тякмилляшмя истигамятлярини вермяк; 

8) Юlkя иqtиsadиyyatыnыn prиorиtet sahяlяrиnиn инкишафына lazыm olan 

иnvestиsиyalarыn hesablanmasы вя нефт эялирляринин инвестисийа мянбяйи кими 

истифадясинин йолларыны ясасландырмаг; 

9) Seчиlmиш prиorиtet sahяlяrя lazыm olan иnvestиsиyalarыn yaradыlmыш 

fonddakы нефт эялирляринин приоритет  sahяlяrя yюnяltmяkля bu sahяlяrиn иnkишafыnын 

сосиал-игтисади сямярясини йцксялтмяк, щямин сащялярин реэион игтисадиййатында 

ролуну гиймятляндирмяк цчцн тювсиййяляр вермяк. 

Tяdqиqatыn obyektи. Azяrbaycanыn neft сяnayesиnиn иnkишafы, ona uyьun vя 

ondan asыlы olaн dиэяr prиorиter sahяlяrиnиn иnkишafинын динамикасы вя ясас 

истигамятляридир. 

Tяdqиqatыn elmи yenиlиyи aшaьыdakыlardan иbarяtdиr 

- рespublиkada neft vя qaz hasиlatыnыn artыrыlmasы цчцn  lazыm olan xarиcи 

иnvestиsиyanыn юlkя иqtиsadиyyatыna cяlb olunmasынын иnvestиsиya mцhиtи hяrtяrяflи 

tяdqиq edиlmиш вя онун тякмилляшдирилмяси йоллары верилмишдир; 

 - нeft sяnayesиnя qoyulan иnvestиsиyalar vя onun nяtиcяsи olaraq neft vя qaz 

hasиlatыnыn artыrmasы qarшыlыqlы яlaqяdя юyrяnиlmякля щямин сащялярин 

сямярялилийинин комплекс гиймятляндирилмясинин методикасы верилмишдир; 

 - чыxarыlan neft vя qazыn dцnya bazarыna чatdыrыlmasы цчцn чяkиlяn 

kяmяrlяrиn дашымада сямяряли истифадяси йоллары, paralel vя eynи korиdordan 

keчmяlяrиnиn цstцnlцklяrи tяdqиq edиlmишdиr вя игтисади-тяшкилати механизмляри 

ясасландырылмышдыр; 

- нeft sяnаyеsиnя “Иqtиsadи klasterиn” tяtbиqинин елми ясаслары юйрянилмиш, 

онун тятбигинин методики ясаслары верилмишдир; 

- Аzяrbaycan иqtиsadиyyatыnыn инкишафынын prиorиtet sahяlяrи нефт щасилаты иля 

ялагядар риyazи modellяr яsasыnda tяhlиl edиlmиш vя hяmиn sahяlяrин secиlmясинин 

мейар вя эюстярижиляри верилмишдир; 

- xam neftиn vя qazыn satышыndan toplanan vяsaиtlяrиn toplanmasы сямяряли 

tяhlиl edиlяrяk перспективдя prиorиtet sahяlяr цзря yюnяldиlmяsи ясасландырылмышдыр. 
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  I FƏSİL.  BEYNƏLXALQ TİCARƏT VƏ KAPİTAL HƏRƏKƏTİNİN   

       QARŞILIQLI  TƏSİRİNİN NƏZƏRİ-METODOLOJİ ƏSASLARI. 

 

1.1.   Beynəlxalq ticarətin nəzəri əsasları və iqtisadi inkişafda rolunun 

təkamülü 

 

Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin ən çox inkişaf etmiş formasının beynəlxalq 

ticarət olması iqtisadçılar tərəfindən birmənalı qəbul olunur. İqtisadçı alimlər bəzi 

hesablamalara əsaslanaraq hazırda dünyada beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin 

ümumi həcminin 80%-dən çoxunun beynəlxalq ticarətin payına düşməsini qeyd 

edirlər. İstənilən ölkənin iqtisadiyyatı üçün xarici ticarət mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

«Hər hansı bir ölkənin iqtisadi nailiyyəti onun xarici ticarətinə əsaslanır. Dünya 

iqtisadi sistemindən təcrid olunmuş sağlam iqtisadiyyat qurmaq hələ heç bir ölkəyə 

nəsib olmamışdır». (Saks Dc.) 

Beynəlxalq ticarət müxtəlif ölkələrin əmtəə istehsalçıları arasında beynəlxalq 

əmək bölgüsü əsasında yaranan mübadilə üzrə əlaqə forması olub, bu ölkələrin 

qarşılıqlı iqtisadi  münasibətlərini ifadə edir. Xarici ticarət anlayışı isə ölkənin başqa 

ölkələr ilə əmtənin dəyərinin ödənilməsi şərti ilə mübadiləsinin, o cümlədən  ölkəyə 

daxil olmasını (idxal)  və ölkədən çıxarılmasını  (ixrac)  ifadə edir. 

Beynəlxalq ticarət dünyanın bütün ölkələri arasında həyata keçirilən məcmu 

əmtəə və xidmətlər dövriyyəsidir. Qeyd etmək lazımdır ki, «beynəlxalq ticarət» 

termini dar mənada da işlənir. Bu zaman həmin anlayış müəyyən ölkələr qrupuna aid 

edilir. Məsələn, inkişaf etmiş sənaye ölkələri arasında əmtəə və xidmətlərin məcmu 

dövriyyəsi, müəyyən qitə ölkələri arasında məcmu əmtəə dövriyyəsi, inkişaf etməkdə 

olan ölkələr arasında əmtəə dövriyyəsi və s. «beynəlxalq ticarət» adlandırılır. 

Beynəlxalq ticarət əlaqələrinin ilkin forması olan xarici ticarət əməyin 

beynəlxalq bölgüsünün təsiri altında yaranmışdır. Bu bölgü ayrı-ayrı ölkələrdə 

istehsal edilən məhsulların mübadiləsinə, dəyişdirilməsinə səbəb olmuşdur. 

Məlumdur ki, heç bir ölkə daim inkişaf edib artan ictimai tələbatlarını ödəmək üçün 

zəruri olan bütün ehtiyatlara əmtəəik deyildir. Bu səbəbdən ölkə özündə olmayan 
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ehtiyatları başqa ölkələrdən almaq məcburiyyətində qalır. Əmtəə və xidmət ticarəti 

bütün ölkələr, o cümlədən zəif inkişaf etmiş ölkələr üçün mümkün prosesdir. Əgər 

ölkənin xarici ticərətdə tələbat olan əmtəələrı yoxdursa, bu halda ölkə turizm üçün 

yararlı ekoloji təmiz zonalarını, maraqlı, diqqəti cəlb edən yerlərini mübadilə 

predmetinə çevrir. Xarici ticarət bütün ölkələr üçün ictimai gəlir mənbəyi olub 

iqtisadi inkişaf, artım üçün əlavə imkanlar yaradır. Xarici ticarət ölkələr arasında 

müəyyən asılılıq yaradır. Hər bir ölkə xarici əmtəə və xidmətləri öz ölkə əhalisinin 

tələbatını ödəmək üçün alır. 

Beynəlxalq ticarət əmək məhsullarının (əmtəə, xidmət, intellektual mülkiyyət 

obyektləri) dünya ölkələri arasındakı beynəlxalq mübadiləsidir. Beynəlxalq ticarət 

beynəlxalq əmtəə-pul münasibətləri sahəsi, dünyanın bütün ölkələrinin xarici 

ticarətinin məcmusu, toplusudur.  Beynəlxalq ticarət iki qarşı-qarşıya gələn prosesdən 

-ixrac və idxaldan ibarətdir. 

Beynəlxalq ticarətin əsas iştirakçıları xarici ticarət müəssisələri, dövlətlər, 

ölkələr qrupları, eləcə də fiziki şəxslərdir. Onlar ixracatçılar və idxalatçılar 

adlandırılır. 

Beynəlxalq ticarət çoxspektrli, çoxyönlü fəaliyyətdir. Beynəlxalq ticarət alqı-

satqıya çıxarılan əmtəələrin xüsusiyyətlərinə görə, yaxud əmtəə üzrə ixtisaslaşma 

meyarı əsasında təsnif edilir. İqtisadiyyata dair elmi tədqiqat işlərində müxtəlif 

təsnifatlara rast gəlmək mümkündür. Belə təsnifatlarda beynəlxalq ticarətin fərqli 

növləri öz əksini tapır. Məsələn, ədəbiyyatda qeydə alınan təsniflərin birində dörd 

növ fərqləndirilir: 1) hazır məhsullar üzrə xarici ticarət; 2) maşın və avadanlıqlar üzrə 

xarici ticarət; 3) xammal üzrə  xarici ticarət; 4) xidmətlər üzrə xarici ticarət.  

Başqa bir təsnifatda isə ilkin emalı keçmiş əmtəəların ticarəti və xammal ticarəti 

adları altında iki növ qeyd olunur .  R.Həsənov beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin, 

əməkdaşlığın fərqləndirilən tərkib hissələrini göstərərkən əmtəələrlə ticarəti və 

xidmətlərlə ticarəti ayrıca qeyd etmişdir . 

 Göründüyü kimi, əmtəə üzrə ixtisaslaşma meyarına görə təsnifatın 

dəqiqləşdirilməsi lazım gəlir. Təsnifatda göstərilən əmtəə xidmət növlərindən istifadə 
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etmək, onları mübadiləyə xarici ticarətin predmeti kimi dünya bazarına çıxarmaq 

nöqteyi-nəzərindən beynəlxalq ticarətdə iştirak edən ölkələr arsında fərqli 

xüsusiyyətlər aşkara çıxır. Bəzi ölkələr təsnifdə göstərilmiş əmtəə və xidmət 

növlərinin müəyyən növlərinin ticarətinə üstünlük verirsə, başqa ölkələr bu məsələdə 

fərqli mövqe tuturlar. Məsələn, inkişaf etmiş ölkələrin ixrac əməliyyatlarında 

xammalın payı, ilkin və sonrakı emalı keçmiş hazır məhsulların payından az olur.  

İdxal-ixrac əməliyyatlarının növündən asılı olaraq beynəlxalq ticarətin aşağıdakı 

qruplara ayıra bilərik: 1) hazır məhsulların ixracı və idxalı; 2) xammal formasında  

əmtəə və yarımfabrikatların sonrakı emal məqsədi ilə ölkədən çıxarılması və emal 

edildikdən sonra yenidən ölkəyə gətirilməsi; 3) əmtəəın müvəqqəti idxalı və ixracı 

(əmtəə beynəlxalq müsabiqələrdə, sərgilərdə təqdimat mərasimlərində nümayiş 

etdirilmək üçün ölkədən çıxarılır və bu tədbirlərdən sonra yenidən ölkəyə gətirilir);  

4) reeksport və reimport; 5) bir beynəlxalq transmilli kompaniyaya aid əmtəənin 

ixracı və idxalı; 6) qarşılıqlı kompensasiya ticarəti; 7) valyutasız əmtəə mübadiləsi 

sövdələşməsi (əmtəənin haqqının ödənilməsi natural formada başqa əmtəələrlə 

aparılır); 8) pul əsaslı ticarət kompensasiya sövdələşməsi; 9) sənaye kompensasiya 

sövdələşməsi. 

Beynəlxalq ticarətin əmtəə strukturunun təhlili zamanı standart beynəlxalq 

ticarət təsnifatı (SBTT) nomenklaturası tətbiq olunur. SBTT on əmtəə qrupunu əhatə 

edir. Bu on qrup üç bölmədə birləşdirilir: ərzaq, yanacaq və xammal; hazır məhsullar 

və yarımfabrikatlar: digər məmulatlar. Qeyd etmək lazımdır ki, 1960-cı ildən 

başlayaraq dünya ixracının əmtəə strukturu əhəmiyyətli dərəcədə dəyişmişdir. 

İxracda xammal, yanacaq və ərzağın payı azalmış, hazır məhsulların, 

yarımfabrikatların, eləcə də digər əmtəələrin payı artmışdır . Aydındır ki, beynəlxalq 

ticarət bazarına ixrac sahəsində fəal qoşulmaq ixracatda payı artmış əmtəə və 

xidmətlərin istehsalına diqqət artırılmasını şərtləndirir. Lakin bu istiqamətdə əsaslı 

uğurların qazanılmasının özünəməxsus çətinlikləri vardır. Məsələn, hazır məhsul və 

yarımfabrikatların ixracı maşın və avadanlıqların yeni modifikasiyalarının yaranması 

ilə səciyyələnir. Lakin belə maşın və avadanlıqların məhdud sayda ölkələrdə istehsalı, 
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bunun nəticəsində həmin ölkələrin bu əmtəənin əsas ixracatçısına çevrilməsi meyli 

aşkar hiss olunur. Təbii ki, belə ixracatçılar sırasına qoşulmaq obyektiv səbəblərdən 

olduqca çətin məsələdir. Digər hazır məhsullar sırasında çuqunun və poladın kimya 

sənayesi və tekstil məhsullarının, ixracatında artım müşahidə olunur. Göstərilən 

məhsulların hər birinin istehsalı müəyyən ehtiyat və imkanların mövcudluğunu tələb 

edir. 

Beynəlxalq və xarici ticarətin qiymətləndirilməsi üçün iqtisadiyyatda aşağıdakı 

göstəricilər qrupundan istifadə olunur: 1) əmtəə dövriyyəsi – müəyyən dövr üçün cari 

qiymətlərlə ixrac və idxalın dəyər həcmi; 2) əmtəə strukturu – dünya ixrac 

strukturunda müxtəlif əmtəə qruplarının nisbəti; 3) coğrafi struktur – qitə, region, 

dünyanın müəyyən hissəsindən asılı olaraq dünya ticarətinin strukturu.  

Dünya ticarətinin çoxəsrlik tarixinin olması, bu sahədə xeyli sayda müxtəlif   

yönlü araşdırma və tədqiqatların aparılması xarici ticarətdə iştirak edən ölkələrə bu 

ticarətin nəzərəçarpacaq dərəcədə gəlir qazandırmasından irəli gəlir. Belə tədqiqatlar 

zaman keçdikcə müəyyən konkret nəzəriyyələr çərçivəsində qruplaşdırılmışdır. 

Beynəlxalq ticarətin ümumi nəzəriyyəsi xarici ticarətdən alınan gəlirin əsasında nəyin 

dayanması, eləcə də xarici ticarətin istiqamətlərinin nəyin əsasında 

müəyyənləşdirilməsi ilə bağlıdır. Beynəlxalq ticarətin aşağıdakı əsas nəzəriyyələri 

fərqləndirilir: 1) beynəlxalq ticarətin klassik nəzəriyyəsi; 2) beynəlxalq ticarətin 

neoklassik nəzəriyyəsi; 3) Hekşer-Olin modeli; 4) Samuelson və Stolper 

konsepsiyası; 5) Leontyev paradoksu; 6) Vernon və Kindelberq nəzəriyyəsi;              

7) Maykl Porterin rəqabət üstünlükləri nəzəriyyəsi. 

Beynəlxalq ticarətin klassik nəzəriyyəsi. Beynəlxalq ticarətin nəzəri əsasları 

XVIII əsrin sonu -XIX əsrin əvvəllərində tanınmış ingilis iqtisadçıları A.Smit və 

D.Rikardo tərəfindən yaradılmışdır. A.Smit «Təbiət və xalqların zənginliyinin 

səbəbləri haqqında tədqiqat» əsərində (1776) mütləq üstünlüklər nəzəriyyəsini irəli 

sürmüşdür.  

Məlumdur ki, XVIII əsrin sonunda xammal ticarəti geniş yayılmışdı. A.Smitin 

nəzəriyyəsi də məhz xammal ticarətinin xüsusiyyətləri və əsasları zəminində 
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yaradılmışdı. Bu nəzəriyyədən irəli gələn əsas nəticə dövlət üçün xarici bazarda 

yalnız əmtəə satışının deyil, əmtəənin alışının da sərfəli olamasının sübut edilməsində 

ifadəsini tapmışdır. Məsələn, sitrus bitkilərinin beynəlxalq əmək bölgüsünə görə 

tropik ölkələrdə becərilməsi daha əlverişlidir. Bu cür bitkilərin daha əlverişsiz 

şəraitdə və ya iqlim yerlərində becərilməsi özünü doğrultmur. Ona görə də, belə 

bitkilərin meyvələrinin onların yetişdirldiyi ölkələrdən alınması sərfəlidir. A.Smitin 

bu nəzəriyyəsində mövcud təbii və əldə olunmuş üstünlüklər əsasında ölkələrarası 

ticarət axını izah edilmişdir.  

D.Rikardo özünün «Siyasi iqtisadın və vergilərin əsasları” (1817) əsərində 

qarşılıqlı sərfəli ticarətin və bu sahədə beynəlxalq ixtisaslaşmanın daha ümumi 

prinsipləri şərhini tapmışdır. Bu əsərə Smit modeli də xüsusi hal kimi daxil edilmişdi. 

D.Rikardo müqayisəli üstünlüklər qanununu irəli sürür. Həmin qanuna görə, hər bir 

ölkə elə məhsulların istehsalı üzrə ixtisaslaşır ki, bu məhsulların istehsalına əmək 

məsrəfləri başqa ölkələrlə müqayisədə az olur.    

İqtisadçı klassiklərin beynəlxalq ticarətlə bağlı təsəvvür və baxışları, elmi 

mülahizələri merkantilistlərin ideyaları ilə qaynaqlanmışdır. Bu ideya və baxışlar 

David Rikardonun müqayisəli üstünlüklər konsepsiyasının yaranmasında müstəsna 

rol oynamışdır. Belə bir konsepsiyanın yaradılması dövlətin son əmtəə və xidmətləri 

istehsal edərək beynəlxalq ticarətdə effektiv iştirak etmək və milli rifahı 

yaxşılaşdırmaq imkanlarını öyrənmək fövqündə həyata keçirilmişdir. Həmin dövrdə 

kapitalın ölkələrarası miqrasiyası iqtisadi inkişaf üçün əhəmiyyətli vasitə kimi 

qiymətləndirilmirdi. 

D.Rikardonun müqayisəli üstünlüklər nəzəriyyəsi özünün nəzəri əhəmiyyətini 

müasir dövrdə də itirməmişdir. Bu nəzəriyyə çağdaş zamanda müəyyən mənada 

şəklini dəyişmiş formada beynəlxalq ticarətin müasir quruluşunun 

səciyyələndirilməsinə xidmət edə bilər.  D.Rikardo nəzəriyyəsinin zəif cəhəti onun 

daha çox istehsalın yalnız bir amilinə - əməyə əsaslanmasındadır. Məhsulun bir 

vahidinin istehsalında əməəyə çəkilən xərclər nisbəti dünya əmtəə bazarında 

qiymətlər nisbətini təyin edirdi. Bundan başqa, qiymətdə nəqliyyat xərcləri nəzərə 
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alınmırdı. Halbuki bu xərclər müəyyən səviyyəyə çatdıqda bəzi əmtəəların ixracını 

onların istehsalına sərf olunan əmək xərclərinə görə nisbi üstünlüyünə baxmayaraq 

qeyri-effektiv edirdi. Yüksək nəqliyyat xərcləri ilə bağlı real şəraitə bu nəzəriyyənin 

tətbiqi zamanı istehsalın xaricdə təşkili gerçəkləşir. Bu isə kapitalın ixracı deməkdir. 

Kapital ixracı isə bu nəzəriyyədə öz yerini tapmamışdı və onun mobilliyi qəbul 

olunmurdu.  

Mühüm mahiyyətinə görə faktiki olaraq D.Rikardo, beynəlxalq ticarətin klassik 

nəzəriyyəsinin banisi  hesab edilir. Bu nəzəriyyə iqtisadçıların daim diqqət 

mərkəzində idi və şübhəsiz onun yeni istiqamətdə inkişafı labüd sayılmalıdır. Eyni 

zamanda, ümumi inkişaf tədricən kapitalın ixracını gerçəkləşdirmiş, dünyanın iqtisadi 

təcrübəsində kapital ixracı faktları artmış və onun səbəbləri, eləcə də nəticələri 

tədqiqatçılara yeni faktiki materiallar vermişdi. Məsələn, XIX əsrin birinci yarısında 

«dünya emalatxanası» rolunu oynayan İngiltərə inkişaf etməkdə olan ölkələrdə 

özünün intensiv inkişaf edən sənayesi üçün ucuz xammalın idxalına görə istehsal 

bazasını yaratmaq məqsədilə kapitalın ixracı sahəsində böyük işlər görür, beynəlxalq 

kapital hərəkəti təcrübəsinin genişlənməsi və öyrənilməsinə zəmin yaradırdı. 

Beynəlxalq ticarətin neoklassik nəzəriyyəsi. D.Rikardo ideyalarının 

davamçılarından biri olan Con Stüart Mill kapitalın beynəlxalq iqtisadi əlaqələr 

sistemindəki rolu məsələsində öz sələflərindən xeyli irəli gedərək beynəlxalq xarici 

ticarətin neoklassik nəzəriyyəsinin əsasını qoydu. O, İngiltərənin kapital ixracatı 

təcrübəsini dərindən öyrənərək ölkənin ixtisaslaşmasına uyğun xarici ticarətin 

genişləndirilməsində kapitalın əsas  rolunu təyin etdi. Həmin dövrdə İngiltərə sənaye 

məhsulları istehsal edərək ixrac edirdi. Digər ölkələr İngiltərə kapitalının ixracı 

sayəsində bu ölkənin ucuz xammal və ərzaqla təchizatına yardımçı olurdular.  

C.Mill göstərirdi ki, xammal mənbələrini təmin etmək üçün kapitalın ixracı, 

ümumiyyətlə ixracın xüsusi halıdır. Kapital ixracının məhz bu formasını araşdıraraq, 

C.Mill sahibkarı kapital ixracına sövq etdirən səbəbi aşkara çıxarmışdır. İqtisadçı 

alimlər bunu C.Millin əsas elmi nailiyyəti kimi qeyd edirlər.  
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C.Millin fikrinə görə sahibkarı kapital ixracına sövq edən əsas səbəb mənfəət 

normasının aşağı düşməsidir. İzafi kapital ehtiyatı yaranmış ölkələrdə  bu kapitalı 

effektiv istifadə etmək imkanları tükənir və nəticədə bu kapitalın yerli qoyuluşu 

prosesində mənfəət norması aşağı düşür. Bu isə kapitalın xaricə – ondan daha yüksək 

mənfəət norması əldə etməyə imkan verən ölkəyə miqrasiyasına  səbəb olur, kapital 

ixracına təkan verir. Belə olduqda kapital ixracı mənfəət normasının tənzimləyicisinə 

çevrilir, yığım imkanını təmin edir .  

Beləliklə, C.Mill kapitalın mobilliyi fikrini irəli sürərək klassik nəzəriyyədə 

əsaslı şəkildə yer alımış məhdud mobillik ideyasını dəyişdirmişdir. XIX əsrin 

sonlarında beynəlxalq ticarətin klassik nəzəriyyəsi marjinal təhlillə zənginləşdirilmiş, 

inkişaf etdirilmiş və neoklassik iqtisadi nəzəriyyə yaradılmışdır. Bu sahədə C.Millin 

baxışlarının ilk davamçıları və onun ideyalarını inkişaf etdirənlər C.Keyns və 

Ç.Beystbeyl olmuşdur. Onlar bu qənaətə gəlmişlər ki, kapitalın bir ödkədən digərinə 

getməsinin, yerdəyişməsinin səbəbi kapitalın marjinal məhsuldarlığındakı fərqlərdir. 

Eyni zamanda, bu tədqiqatçılar beynəlxalq əmtəə ticarəti ilə istehsal amillərinin 

beynəlxalq hərəkətinin alternativliyi tezisini də formaşdırmışlar.   

Hekşer-Olin modeli.  

D.Rikardonun modelində əməyin istehsalın yeganə amili kimi təqdim olunması 

özünü doğrultmurdu. Real həyatda beynəlxalq ticarətin əsasında yalnız əmək 

məhsuldarlığındakı fərqlər durmur. Burada ölkələrin ehtiyatlarla təminatındakı 

fərqlər də  özünü göstərir. Ona görə də XIX əsrin sonlarında iqtisadiyyat elmində 

istehsal amilləri nəzəriyyəsi inkişaf etməyə başladı. Bu nəzəriyyə beynəlxalq ticarətin 

inkişafını ehtiyat potensialı ilə təminatdakı fərqlərlə bağlayırdı. İsveç alimlərinin 

tədqiqatlarında beynəlxalq ticarətin inkişafının istehsal amilləri müstəvisində 

öyrənilməsinə geniş yer verilmişdir.  

E.Hekşerin və B.Olinin istehsal amilləri nisbəti nəzəriyyəsi iqtisadiyyat elmində 

bu sahədə böyük sıçrayış oldu. Elə ona görə də beynəlxalq kapital hərəkətinin 

neoklassik nəzəriyyəsinin əsaslarının qeyd olunan alimlərin işlərində qoyulması da 

qeyd olunur. Beləliklə, kapitalın ayrıca istehsal amili olması, beynəlxalq ticarətdə 
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əmtəənin qiymətini təyin edilməsinin kapital xərclərindən yüksək dərəcədə asılı 

olması etiraf olunurdu.           

E.Hekşer ilk dəfə olaraq «bərabərölçülü amil qiymətləri prinsipi»ni hazırlayır. 

Ədəbiyyatda bəzən bu, «istehsal amilləri nisbəti» nəzəriyyəsi də adlandırılır. Həmin 

nəzəriyyəyə görə, azad ticarət şəraitində istesal amilləri qiymətlərinin 

tarazlaşdırılması meylinin yaranması qeyd olunur. Hekşer belə meylin ortaya 

çıxmasında istehsal amillərinin daha differensiallaşdırılmış şəkildə götürülməsini 

nəzərdə tutur. Məsələn, bu nəzəriyyəyə görə əməyin ixtisaslaşmaya görə müxtəlif 

növləri, kapitalın, təbii ehtiyatların müxtəlif növləri nəzərə alınır. Ayrı-ayrı ölkələrdə 

istesal amillərinin fərqli dərəcədə olması, həmin ölkələrdə istehsal amillərinin 

qiymətlərinə təsir göstərir və fərqlərin yaranmasına gətirib çıxarır. Başqa sözlə desək, 

fərqli əmək haqları, rentalar, faizlər və s. özünü göstərir. Hansı istehsal amili ölkədə 

izafidirsə, onun qiyməti də aşağı olur. Deməli, istehsal amillərinin dəyər və 

miqdarları müxtəlif ölkələrdə bərabər olmur.  

E.Hekşer öz konsepsiyasında son faydalılıq nəzəriyyəsinə əsaslanaraq istehsal 

amillərinin qiymətlərinin beynəlxalq tarazlaşması meyilini ön plana çəkir. Onun 

fikrinə görə, istahsal amillərinin qiymətlərindəki tarazlaşma həm əmtəənin, həm də 

istehsal amillərinin beynəlxalq hərəkəti ilə əldə olunur. Hekşer nəzəriyyəsində əmtəə 

ticarətinə həlledici rol verilir. Kapitalın beynəlxalq hərəkəti, işçi qüvvəsinin 

miqrasiyasına isə ikinci dərəcəli yer verilir. Belə hesab olunur ki, əmtəə hərəkəti 

istehsal amillərinin qiymətlərinin və nisbətinin tənləşməsinə gətirib çıxara 

bilməyəndə, kapital və əmək miqrasiyası ümumi tənləşmə meylini tamamlayır. Bu 

cəhət, yəni kapitalın beynəlxalq hərəkətinə beynəlxalq ticarətlə müqayisədə ikinci 

dərəcəli rolun verilməsi E.Hekşer nəzəriyyəsində klassik nəzəriyyə ilə müqayisədə 

bir addım geri atılması kimi qiymətləndirilir. 

Hekşer konsepsiyası onun şagirdi B.Olin tərəfindən davam və inkişaf etdirilmiş, 

demək olar ki, təkmilləşdirilmişdir. Bertil Olin istehsal amillərinin hərəkətinin rolunu 

bir qədər başqa şəkildə təqdim etmişdir. O, milli iqtisadiyyat üçün müvazinət 
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modelini qurur və yalnız bundan sonra onu genişləndirir və bura beynəlxalq ticarəti 

daxil edir.  

B.Olinin konsepsiyası azad rəqabət dövrü üçün özünü doğruldurdu. 

Proteksionizm və dempinq, bazarın beynəlxalq inhisarlar arasında bölünməsi  

dövründə isə bu nəzəriyyə təcrübədə müəyyən ziddiyyətlərlə qarşılaşır. Bu 

nəzəriyyənin zəif cəhəti iqtisadiyyata statik səciyyə verməsi, müxtəlif ölkələrdə 

istehsal funksiyalarının oxşarlığını nəzərdə tutmasıdır. Nəzəriyyə kapital tutumlu və 

əmək  tutumlu istehsal şəraitində texnologiyaların dəyişməsini və artmasını  nəzərə 

almır. Müasir dövrə aid statistika göstərir ki, investisiyanın ixracı ölkələr arsında 

əmtəə hərəkətinin intensiv artımı ilə müşaiyət olunur. 

Vernon və Kingelberq nəzəriyyəsi. XX əsrin 60-cı illərində R.Vernon, 

Ç.Kingelberq və L.Uelsom «məhsulun həyat dövrü» adlanan nəzəriyyə ilə çıxış 

etmişlər. Bu nəzəriyyəyə görə, hər bir yeni məhsul tətbiq olunma, genişlənmə, 

yetkinlik və köhnəlməni əhatə edən dövr yaşayır. Bunun əsasında ölkələr arasında 

hazır məhsul mübadiləsi zamanı müasir ticarət əlaqələri izahını tapa bilər. Belə dövrə 

müvafiq olaraq ölkələr eyni bir məhsulun müəyyən yetkinlik səviyyəsindəki istehsalı 

üzrə ixtisaslaşırlar. 

Maykl Porterin rəqabət üstünlükləri nəzəriyyəsi. Müasir xarici ticarət XIX 

və XX əsrin əvvələrindəki xarici ticarətdən əsaslı şəkildə fərqlənir. Ona görə də 

beynəlxalq əmtəə mübadiləsinin ilkin nəzəriyyələri dövrün tələblərinə hərtərəfli 

cavab vermirdi. Beynəlxalq əmtəə mübadiləsinin müasir dövrə xas bir sıra məsələləri 

özünün elmi şərhini tapmırdı. Buna baxmayaraq beynəlxalq ticarətə dair nəzəriyyələr 

müəyyən baza rolunu oynayır, belə mübadilənin yaranması səbəblərini, onun 

istiqamətlərini açırdı. Burada əmtəə mübadiləsində müqayisəli üstünlüklərin 

mahiyyəti açılır, ayrı-ayrı ölkələrdə əmtəə istehsalı differensasiyası, eləcə də istehsal 

amilləri toplusundakı fərqlərin beynəlxalq ticarətə  təsiri müəyyən səviyyədə izahını 

tapırdı. 

Ölkə istehsalı prosesindəki xərclərdə müqayisəli üstünlük qazandığı əmtəələri 

ixrac edir, istehsalı prosesində belə üstünlükləri olmayan əmtəələri isə idxal edir. 
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Müqayisəli üstünlüklər nəzəriyyəsinin sonrakı inkişafının əsasında beynəlxalq 

ticarətlə bağlı tədqiqatlarda yeni amillərin və dəyişənlərin daxil edilməsi durur. Yeni 

nəzəriyyələrin yaranmasında ölkələrin fərqli insan və kapital ehtiyatlarına malikliyi, 

elmi-texniki tərəqqinin, qeyri-kamil əmtəə bazarı və istehsal amillərinin, eləcə də bu 

amillərin mobilliyinin nəzərə alınması mühüm rol oynadı. 

Son dövrlərdə beynəlxalq ticarət nəzəriyyələrinin təhlilinə makroiqtisadi 

yanaşma mikroiqtisadi yanaşma ilə tamamlanmağa başlamışdır. İqtisadçı alimlər 

ayrı-ayrı firma və şirkətlərin ticarətdə iştirakının müxtəlif modellərini qurmağa, bu 

modellər əsasında təhlil və tədqiqat aparmağa üstünlük verirlər. Tədqiqatçıların 

əksəriyyəti texnoloji üstünlüklərdən istifadə edən, yeniliklərə həssas olan şirkətlərin 

bazarda iştirakının öyrənilməsinə daha çox diqqət yetirirlər. Bu halda beynəlxalq 

ticarətin obyekti kimi həm elmtutumlu texnologiya, həm də lisenziya ilə əldə edilən 

yeniliklərin tətbiqi çıxış edir. 

Qeyd edilmiş istiqamətdə aparılmış tədqiqatların nəticəsi kimi meydana çıxmış 

belə nəzəriyyələrdən biri, Maykl Porterin rəqabət üstünlükləri nəzəriyyəsidir. Bu 

nəzəriyyəyə görə beynəlxalq bazarda ölkələr deyil, firmalar rəqabət aparır. Ona görə 

də, firmanın rəqabət üstünlüklərinin necə yaratması və onları necə əldə saxlaması 

mexanizminin aydınlaşdırılması ön plana keçir. Maykl Porter nəzəriyyəsinə görə 

ölkənin beynəlxalq ticarətdəki rəqabət bacarığı dörd əsas tərkib hissəsinin qarşılıqlı 

təsiri və qarşılıqlı əlaqəsi ilə təyin olunur. Bu tərkib elementləri aşağıdakılardır:        

1) amil şəraiti (ölkədə əsas istehsal amillərinin mövcudluğu); 2) miqyas effektini 

doğuran daxili tələb şəraiti; 3) qovuşaq və yardımçı sahələrin (klasterlərin) 

mövcudluğu; 4) firmanın strategiyası, onun quruluşu və sahədaxili rəqabətdəki yeri. 

Elmi ədəbiyyatda bu dörd tərkib hissəsinə əsaslanan model «rəqabət rombu» da 

adlandırılır.  
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             1.2.    Beynəlxalq ticarət və kapital hərəkətinin  liberallaşdırılmasının 

qarşılıqlı təsir mexanizmi 

 

Beynəlxalq ticarətin mahiyyətindən aydın olur ki,  əmtəə dövriyyəsi prosesində 

idxalın maliyyələşdirilməsinin əsas mənbəyi mahiyyət etibarı ilə məhsul və 

xidmətlərin ixracdır. Real həyatda isə əmtəə dövriyyəsinin daha bir üsulu-xaricdən 

kapital axını da mövcuddur. Hər bir ölkə borc verə və ala bilər, sahibkarlıq kapitalı 

ixrac və idxal edə bilər. 

İsveçrə iqtisadçısı və riyaziyyatçısı Leon Valras bütün bu prosesi vahid riyazi 

məntiqə əsaslanan formula  halında göstərmişdir. Sonralar onun belə konseptual 

təklifi  ayrı-ayrı  ölkələrdə beynəlxalq tədiyyə vəziyyətinin təhlilində əsas rol oynadı. 

Valrasın təklif etdiyi asılıq aşağıdakı şəkildə ifadə olunur: 

Ölkənin idxalının dəyəri onun ixrac dəyəri  ilə aktiv və faizlər üzrə xalis xarici 

satışa bərabərdir. 

İM=X+NA+NR                      (1) 

Burada  İM-idxal;  X-ixrac;  NA (net assets) –aktivlərin xalis satışı (əcnəbilərə 

satılmış və onlardan alınmış aktivlərin dəyər fərqləri);  NR (net interest) - faizlərin 

xalis ödənişi (xaricə kapital qoyuluşlarından gələn faizlərlə xaricə ödənilən     

faizlərin fərqi). 

Aktivlərin satışları (mülkiyyət hüququ, qiymətli kağızlar, qızıl və s.) bütün 

hallarda ölkəyə kapital axınıdır. Faiz ödəmələri isə əvvəllər alınmış kapitaldan 

istifadəyə görə ödənilir. Satılan aktivlər yüksək olduqca, cəlb olunmuş kapitala görə 

faiz ödəmələri gələcəkdə daha yüksək olur. Deməli, aktivlərin xalis satışı nə qədər 

yüksək olarsa (hazırda), gələcəkdə alınacaq xalis faiz ödənişləri bir o qədər aşağı 

olar. Əgər (1) bərabərliyini çevirsək alarıq: 

İM-X-NR=NA                       (2) 

Burada bərabərliyin sol tərəfi ölkənin cari balansıdır : əmtəə və xidmət 

balansı üstəgəl kapital üzrə xalis faiz ödəmələri; bərabərliyin sağ tərəfi isə kapital 

hərəkəti balansıdır. 
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Valras qanunundan belə çıxır ki, əmtəə və xidmət ticarəti balansı əks işarə ilə 

kapital balansına bərabər olmalıdır.  

Müasir dövrdə kapital ixracının ənənəvi anlamı xarici investisiya qoyuluşunun 

müasir mahiyyətinə tam uyğun gəlmir. Xüsusilə, ənənəvi nəzəriyyə mövqeyindən 

yüksək səviyyəli inhisarlaşmış ölkədən eynilə yüksək səviyyədə inhisarlaşmış ölkəyə 

kapital ixracını izah etmək çətindir. Döğrudur, birmənalı olaraq qəbul edilməsə də,  

iqtisadi  nəzəriyyələrdə  müvafiq şərhlər vardır. Məsələn,  marksist nəzəriyyə  əsas 

kimi izafi kapital kateqoriyasını  götürərək, onun ixracının stimul və səbəblərinə bir 

sıra yeni amillər daxil etmişlər. Onlardan aşağıdakıları fərqləndirmək olar: istehsalın 

beynəlmiləlləşməsinin artımı, inhisarların rəqabətinin güclənməsi, kapitala olan 

tələbin yüksəlməsi ilə nəticələnən iqtisadi artım templərinin sürətlənməsi, sahələrə 

girişdə olan inhisar maneələrinin dəf edilməsi, məhsuldar qüvvələrin 

beynəlmiləlləşməsi və s.  

 Təcrübədən məlum olduğu kimi,   ticarət və investisiya siyasətləri arasında sıx 

əlaqə mövcuddur. Nəzəri və empirik araşdırmalar bunu təsdiq edir. Səmərəli 

investisiya qoyuluşları ölkənin ticarət potensialının genişlənməsinə, bu isə öz 

növbəsində ticarət xərclərinin azalamasına gətirib çıxarır. İnvestisiya qoyuluşları 

ölkənin istehsal sisteminin əvəzedilməz hissəsi kimi çıxış edir.  

Kapitalın sərbəst hərəkəti və azad ticarətdən böyük gəlirin əldə edilməsinə 

baxmayaraq, bir çox ölkələr bu sahədə müəyyən tənzimləmə tədbirləri həyata 

keçirirlər. Ticarət siyasətində tənzimləmə, həmçinin dünya qiymətlərinin ölkənin 

xeyrinə (digər ölkələrin zərərinə) dəyişməsinə cəhd göstərmək, bir sahənin 

digərlərinə nisbətən daha çox inkişaf etdirməklə yerli istehsalı xarici rəqabətdən 

qorumaq üçün də tətbiq olunur.  

İnvestisiya qoyuluşlarının artımı və bunun nəticəsində faktorların mobilliyinin, 

istehsal potensialının yüksəlməsi ticarət siyasətinin səmərəli tətbiqinə əhəmiyyətli 

dərəcədə təsir göstərir. Məsələn, yerli müəssisələri xarici rəqabətdən qorumağa 

yönəldilmiş ticarət siyasəti müəssisələrin birbaşa xarici investisiya (BXİ) 

qoyuluşlarına üstünlük verdikləri halda öz effektivliyini itirə bilər. 
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Ticarət siyasəti müxtəlf yollarla investisiya qoyuluşlarının stimullaşdırılmasına 

təsir göstərir. Yüksək tarif maneələrinin mövcud olduğu hallarda onları BXİ 

vasitəsilə dəf etmək olar. Sözsüz ki, digər idxal maneələri də analoji təsir göstərə 

bilər. Təsadüfi deyil ki, Avropa Birliyi ölkələrində və ABŞ-da Yaponiyadan idxal 

olunan avtomobillərin sayına qoyulan məhdudiyyət aradan qaldırdıqdan sonra yapon 

avtomobil istehsalçıları orada istehsala başladılar.   

Belə hesab etməyə əsas var ki, proteksionist siyasətdən ehtiyatlanma, 1980-cı 

illərdə Yaponiyanın ABŞ-a yönəltdiyi BXİ qoyuluşlarına təsir göstərdi və bu 

investisiyalar sonrakı sərt proteksionist tədbirlərin qarşısını müəyyən qədər aldı. 

Detal və xammal üzrə olan yüksək tariflər, xüsusən də yerli xammalın aşağı 

keyfiyyətli və baha olması beynəlxalq bazarda rəqabət qabiliyyətini aşağı salır. 

Xammal və materialların idxalı üzrə yüksək tariflərin yaratdığı neqativ təsiri 

neytrallaşdırmaq üçün ölkələr bir çox hallarda ixrac təyinatlı istehsal üçün nəzərdə 

tutulan xammal və materiallara güzəştli gömrük tarifləri tətbiq edirlər.  

İdxal tariflərinin aşağı olması, xüsusən də bu idxal mütləq xarakter daşıdıqda 

ixrac yönlü BXİ qoyuluşlarını güzəştli gömrük sxemlərindən daha çox istifadə edilir. 

Nisbətən açıq bazara malik olan bir neçə Asiya ölkəsinin və nisbətən qapalı 

iqtisadiyyata  malik  olan bir sıra Latın Amerikası ölkələri  təcrübəsinin təhlili belə 

nəticəyə gəlməyə imkan verir ki, birinci qrup ölkələr üçün ixrac yönümlü BXİ,         

II qrup ölklələr üçün daha çox daxili bazara yönəlmiş BXİ qoyuluşları xarakterikdir. 

Bu fikrin təsdiqi kimi onu göstərmək olar ki, 1992-ci ildə yapon şirkətlərinin 

Asiyadakı filiallarının ümumi satışının 45%-ni ixrac təşkil etdiyi halda, Latın 

Amerikası üzrə eyni göstərici 23% təşkil edirdi .   

Deyilənləri nəzərə alaraq, belə nəticəyə gəlmək olar ki, qlobal dünya 

iqtisadiyyatına inteqrasiya etməyə can atan ölkələr aşağı tariflər tətbiq etmək 

strategiyasına üstünlük verirlər. Ümumi tariflər sisteminə inamın yaranması üçün bu 

tariflər mütləq xarakter daşımalıdır. İnvestisiya qərarları öz təbiəti etibarilə əsasən 

uzunmüddətli xarakter daşıyır. Ona görə də gömrük tarifləri sxeminin tətbiq 
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edilməsindəki qeyri-müəyyənlik sözsüz ki, investorların qərarlarına da öz əhəmiyyətli 

təsirini göstərir.  

TMK-lar üçün BXİ üzrə qərarların qəbulunda bazarın miqyası əhəmiyyətli 

amillərdən biridir. Sərbəst ticarət zonaları və ya gömrük birlikləri ticarət üzrə 

maneələri aradan qaldırır. Bu isə TMK-ya daha geniş fəaliyyət muhiti yaradır.  Belə 

vəziyyət firmaların öz istehsal fəaliyyətlərində yenidənqurma işləri həyata keçirdiyi 

zaman investisiya axınlarına ciddi təsir göstərə bilir. Avropa Birliyi  tərəfindən  

həyata  keçirilən belə siyasət həm birlik daxilində, həm də üçüncü ölkələrin 

investisiya fəaliyyəti üçün stimul yaratdı. BXİ axınlarına analoji təsiri digər regional 

ticarət razılaşmalar fonunda da müşahidə edilir.  

Məhsulun mənşəyinin müəyyənləşdirilməsi qaydası BXİ-ların məhz hara 

yönəldilməsinə təsir edə biləcəyinə görə  proteksionist xarakter daşıyır. Məsələn, 

NAFTA-da məhsulun mənşəyinin müəyyənləşdirilməsi qaydasına əsasən Meksikada 

istehsal olunan geyim Amerika bazarına bir şərtlə gömrüksüz daxil olur ki, istehsalda 

istifadə olunan xammalın praktiki olaraq 100%-i  Şmali Amerika ölkələrindən idxal 

olunsun. Sözsüz ki, Meksika digər seçim də edə bilər, lakin bu halda o, iri həcmli 

bazara tarifsiz daxil olmaq imkanını itirəcəkdir.   

Bu misallar ticarət siyasətinin investisiya axınlarına nə qədər təsir göstərə 

bildiyini əks etdirir. Eyni zamanda investisiya qoyuluşalrının da ticarət siyasətinə 

təsiri mövcuddur. 

Mahiyyət etibarı ilə   bir sıra hallarda,  BXİ ölkənin mühüm investisiya mənbəyi 

olan ticarətin həcmini  və (və ya) idxalın həcmini artırır, bu isə məşğulluqda və tədiyə 

balansında problemlər yaradır. Bunun əksi  eyni zamanda, BXİ qoyulduğu ölkənin 

idxalının həcmini azalda və (və ya) ixracının həcmini artıra bilər.  Bu fikirlərin 

əsasında BXİ-ın xarici istehsalın xarici bazarlara ixracın əvəzedici vasitəsi olması 

haqqında ənənəvi təsəvvürlər təşkil edir.  

İnvestisiya qoyuluşlarını həyata keçirən ölkənin BXİ və ticarəti bir-birini əvəz 

etmək qabiliyyətinə malik olması  ideyasına  əsaslanan bu ənənəvi baxışa bir sıra 

faktları göstərmək olar. Kapitalın  (və əməyin) sərbəst hərəkəti sərbəst ticarətin 
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əvəzedicisi kimi çıxış edir, yəni istehsal amillərinin tam sərbəst hərəkəti ticarət və 

xidmətin tam hərəkəti ilə eyni nəticəni verir. Digər fakt 80-cı illərin əvvələrinə qədər 

idxalın İEOÖ-in böyük regionlarında yerləşdirilməsinin geniş yayılmasıdır. İdxalla 

bağlı böyük maneələr BXİ-ı stimullaşdırır, bu isə BXİ vasitəsilə həmin maneələri 

aşmağa və idxalın yerli istehsal ilə əvəz olunmasına gətirib çıxarırdı.  

Ticarət və BXİ-nın bir-birini qarşılıqlı əvəz etməsi ilə əlaqədar olan bu ənənəvi 

baxış müasir qlobal iqtisadiyyatda olan əlaqələrdəki çətinlikləri aradan qaldırır. BXİ-

nın investisiya həyata keçirən ölkənin ixracına müəyyən qədər təsir göstərməsi o 

demək deyildir ki, investor ölkənin investisiya obyekti olan ölkəyə ümumi ixracı 

azalır. Bunun niyə belə olduğunu başa düşmək üçün BXİ qoyuluşlarına icazə 

verilməyən və bunun əvəzinə xarici bazara ixrac ilə daxil olan müəssisəni nəzərdən 

keçirək. Əgər firmaya həmin xarici ölkəyə sonra investisiya qoymaq imkanı verilirsə, 

bunun investor ölkənin ixracına təsiri bir neçə gücün fəaliyyətindən asılıdır. 

Birincisi, TMK-nın xarici bazarda ticarətinin və istehsalının  həcmi 

liberallaşdırılmadan əvvəlki səviyyədə olarsa, son məhsulun ixracı investisiya 

qoyulan ölkədə yeni istehsal ilə əvəz oluna bilər. Bu, investor ölkədən aralıq məhsul 

və ya xidmət ixracını stimullşadıra bilər. Lakin TMK-nın son məhsulunun ümumi 

həcmi dəyişməz qalarsa, bu ixracın ümumi həcminin azalmasının qarşısını ala 

bilməyəcək.  

Həmçinin əməliyyatlar üzrə xərclərin azalması, yerli istehlakçılara yaxınlaşma 

da buna təsir göstərir. Bir qayda olaraq, investisiyalar satışın ümumi həcminin 

artmasına səbəb olur. Belə ki, müəssisənin filialının aralıq məhsullarına və istehsal 

amillərinə olan tələbatı artır. Bu investor ölkənin ixracını artırır. Belə ki, filial ana 

şirkətdən və investor ölkədəki digər müəssisələrdən aralıq məhsullar almağa davam 

edir. Filialın resurslar və istehsal faktorları üzrə investor ölkəyə bağlılığından asılı 

olaraq ixracın həcmi də dəyişir. BXİ qoyulduğu ölkədə iqtisadi artımı 

stimullaşdırdığına görə idxala, o cümlədən investor ölkədən olan idxala tələb artır.  

Xaricdə yerləşdirilən istehsal üçün BXİ qoyuluşlarından əvvəl istehsalı həyata 

keçirmək üçün idxal olunan aralıq istehsal məhsulları və istehsal amilləri BXİ-nın 
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reallaşdırılmasından sonra investor ölkəyə idxal olunmur. Digər tərəfdən xarici filial  

investor ölkənin bazarına xidmət göstərməyə başlaya bilər, bu isə öz növbəsində son 

məhsulun idxalının artımına səbəb olur. Lakin bu o demək deyil ki, BXİ və investor 

ölkənin idxalı qarşılıqlı olaraq bir-birini sıxışdıracaq və ya tamamlayacaq. 

Həm investor ölkə, həm də investiya qoyulan ölkə üzrə BXİ və ticarət arasındakı 

əlaqənin xarakterini müəyyənləşdirmək kifayət qədər mürəkkəbdir. Belə əlaqə ən 

sadə formada empirik göstəricilərin təhlili nəticəsində müəyyənləşdirilə bilər. BXİ 

qoyuluşlarına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərən rəqabətin, istehsal imkanlarının, 

yığımın stimullaşdırılması göstəricələri bu asılılığın müəyyənləşdirilməsində böyük 

əhəmiyyət kəsb edir. Lakin BXİ ilə bağlı olan amillər ölkənin idxal və ixracının 

səviyyə və tərkibinə öz təsirini göstərdiyinə görə BXİ və ticarət arasındakı əlaqəni 

dəqiqliklə əks etdirmək müəyyən araşdırmalar tələb edir.  

Məsələn, məlum olduğu kimi, tarif və antidempinq siyasətinin əsas məqsədi 

xarici istehsalçıların xərclərini artırmaq və bunun nəticəsində yerli istehsalçıların 

daxili bazardaki vəziyyətini gücləndirməkdən ibarətdir. Lakin xarici müəssisə BXİ 

qoyuluşları vasitəsilə ticarət fəaliyyətini həyata keçirməyə hazırlaşdığı ölkədə 

istehsalı qurmağı planlaşdırırsa bu ona müəyyən üstünlük qazandırır. Bu isə yerli 

istehsalı müdafiə etməyə yönəldilmiş xarici ticarət siyasətinin effektivliyinin 

azalmasına və ya başqa xarakter almasına gətirib çıxarır. Yəni, xarici müəssisə BXİ 

vasitəsilə ölkədə istehsalı həyata keçirirsə, bu zaman BXİ-nın qoyulduğu ölkənin 

xarici ticarət siyasətinin verdiyi effekt dəyişir.  

Kapital məhdudiyyətlərinin qoyulması monetar siyasətin manevr imkanlarını 

genişləndirir və onun daxili məqsədlər üzərində fokuslaşmasını asanlaşdırır. 

Məhdudiyyət sistemləri xüsusilə devalivasiyanın qarşısının alınmasında mühüm rol 

oynayır. Daxili və xarici faiz dərəcələri arasında sərhəd qoymaqla kapital 

məhdudiyyətləri ölkədən kənar kataklizmlərin məzənnəyə təsirini minimuma 

endirməyə imkan verir və məzənnənin sabitliyi təmin olunur. Bu cür məhdudiyyətlər 

istər kapitalın ölkəyə daxil olmasını,  istərsə də ölkədən çıxmasını əhatə edə bilər.  
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Dünya iqtisadiyyatının inkişaf tarixi göstərir ki, ümumiyyətlə məhdudiyyətlərin 

qoyulması və yaxud aradan qaldırılması hər bir ölkədə yaranmış iqtisadi vəziyyətdən 

və qlobal iqtisadi proseslərin xarakterindən asılıdır. Bu isə müxtəlif ölkələrdə 

tamamilə fərqli ola bilər.  

 Dünya təcrübəsində müasir dövrdə birbaşa xarici investisiya qoyuluşlarının 

liberallşadırılması kifayət  qədər ziddiyyətli müzakirə obyektinə çevrilmişdir. Sərbəst 

ticarət və BXİ qoyuluşları vasitəsilə iqtisadi inteqrasiya prosesinin gücləndirilməsinin 

tərəfdarları ölkə iqtisadiyyatını TMK-ların fəaliyyətini məhdudlaşdırmaq yolu ilə 

qorumağı düşünən siyasətçilərin təzyiqləri ilə üzləşirlər. Bununla belə,  son dövrlərdə 

beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri, BXİ-nın ixracatçıları (onlar həmçinin  BXİ-

nın əsas idxalatçılarıdır) və ixrac yönümlü ölkələr BXİ-nın liberallaşdıırlmasını 

dəstəkləyirlər. Braziliya, Hindistan, İndoneziya, Meksika və hətta Rusiyada TMK-lar 

hələ də müxtəlif maneələrlə üzləşirlər. Siyasətçilər partiya mənsubiyyətindən asılı 

olmayaraq digər ölkələrdən asılı vəziyyətə düşməkdən ehtiyatlanırlar .  

BXİ  ixrac edən ölkələrdə həmçinin investisiya ixracını işsizliyin səviyyəsinin 

artması və sənaye rəqabətinin aşağı düşməsilə əlaqələndirirlər. Lakin belə fikirlər bu 

sahədə aparılmış müxtəlif tədqiqatlar vasitəsilə təkzib edilmişdir. Sübut edilmişdir ki, 

BXİ qoyuluşlarının ümumi işgüzar aktivliyə, iqtisadi artıma və məşğulluğa müsbət 

sabitləşdirici təsir göstərir .  

İEÖ bir sıra yüksək texnologiyalı sahələrdə və müdafiə sektorunda liderlik 

edirlər və bu ölkələrin hökümətləri liderliyə xələl gətirə biləcək BXİ qoyuluşlarını 

məhdudlaşdırırlar. Fransa, Yaponiya, Böyük Britaniya, ABŞ strateji -aerokosmos, 

elektron, atom energetikası, bank işi, avianəqliyyat, sığorta  kimi sahələrdə BXİ-lərə 

qarşılıqlı məhdudiyyətlər tətbiq edən ölkələrə bariz nümunə ola bilərlər. 

 Çin və Hindistan kimi iri, inkişaf edən iqtisadiyyata malik olan ölkələrdə, oxşar 

iqtisadi siyasət həyata keçirirlər. Lakin onlar yerli müəssisələrin kifayət qədər 

rəqabətqabiliyyətli olduğu qida və istehlak məhsulları sahələrində BXİ-yə 

məhdudiyyət tətbiq edirlər.  
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  Dünyanın bazar iqtisadiyyatına malik istənilən ölkəsi xarici investisiyanın cəlb 

olunması üçün maksimum şərait yaratmağa çalışır. Əlbəttə, bu zaman xarici 

investisiya qoyuluşuna müvafiq dövlət qurumları tərəfindən icazə verilməklə həmin 

investisiyalara nəzarət olunur. Böyük Britaniyada bu cür icazə İngiltərə Bankı 

tərəfindən verilir. Fransada daha kəskin icazə sistemi vardır. Bu ölkədə xarici 

investor iqtisadiyyat, əmtəə dövriyyəsi, büdcə nazirliklərinə deklarasiya verir. Bu 

deklarasiya yoxlanıldıqdan sonra investisiya fəaliyyəti üçün icazə alınır. Onu da qeyd 

etmək lazımdır ki, İEÖ-də bu növ icazələr verilərkən, xarici investor heç bir maneə, 

bürokratik əngəl və süründürməçiliyə rast gəlmir. Bu icazələr, əsasən, formal   

xarakter daşıyırlar. 

Xarici investisiyalara liberal yanaşan ölkələr içərisində ABŞ xüsusi  yer  tutur. 

Bu  ölkədə  xarici  investorun bir çox sahələrdə  qeydiyyatdan keçməsi və icazə 

alması tələb olunmur. Yalnız səhmdar cəmiyyətlərin yardılması prosesi çox 

mürəkkəb qeydiyyat prosedurasından keçir. Ən liberal qanunvericilik Delaver 

ştatında mövcuddur. Hazırda xarici kapital üçün ən əlverişli, liberal rejim Almaniya 

və Lyuksemburqda mövcuddur. Bu ölkələrdə kapitalın idxalı və ixracı heç bir xüsusi 

icazə, məhdudiyyət olmadan həyata keçirilir. 

  80-ci illərin əvvəllərindən başlayaraq liberallaşdırma prosesi hətta mərhələlərlə 

həyata  keçirildiyi təqdirdə belə əhəmiyyətli dərəcədə sürətləndi. Fransa, Finlandiya, 

Norveç və İsveç liberallaşdırmaya 1986-87-ci illərdə başladılar və valyuta nəzarətinin 

tam aradan qaldırılmasına artıq 5 ildən sonra nail oldular.  

1988-ci ildə Müvafiq Direktivlər qəbul olunanadək bir sıra sərt nəzarət 

normaları tətbiq edən İtaliyada liberallaşdırma tədbirləri 2 ildən az bir müddətdə başa 

çatdırılmışdır.  

Beləliklə, kapitalın hərəkətinin liberallaşdırılmasının optimal tempi hər bir 

ölkənin səciyyəvi xüsusiyyətlərindən asılıdır. Lakin bir şey məlumdur ki, 

liberallaşdırmanın tədricən həyata keçirilməsi daha müsbət nəticələr verir.  

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, kapitalın hərəkətinin liberallaşdırılması 

müstəsna olaraq ardıcıl həyata keçirilən bir proses olmamışdır. İİƏT-ə daxil olan bir 
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çox ölkələr bəzi qeyri-stabil dövrlərdə liberallaşdırmaya tamamilə əks istiqamətdə 

tədbirlər həyata keçirmişlər. Əksər hallarda belə tədbirlər bir neçə ölkə tərəfindən 

eyni zamanda həyata keçirilirdi. Məsələn, 80-cı illərdə Fransa, Skandinaviya ölkələri, 

habelə İspaniyada əvvəlki illərdə ləğv edilmiş valyuta məhdudiyyətlərinin yenidən 

tətbiqi baş vermişdir.  

Beynəlxalq ticarət və investisiya qoyuluşları arasında sıx əlaqənin mövcud 

olmasına baxmayaraq, bu sahələr üzrə beynəlxalq tənzimləmə mexanizmlərində 

müəyyən uyğunsuzluqlar var. Ticarət siyasəti çoxtərəfli beynəlxalq razılaşmalar ÜTT 

vasitəsilə tənzimləndiyi halda, beynəlxalq investisiya siyasəti yalnız müxtəlif regional 

razılaşmalar əsasında tənzimlənir.  

İnvestisiya siyasətinin koordinasiyası aşağıdakı səbəblərdən əhəmiyyətlidir: 

Birincisi, aktiv proteksionist siyasətin yeridilməsi ölkənin özünün ziyanına 

işləyə bilər. İnvestisiya və ticarət sahəsindəki məhdudiyyətlər bir sıra yerli 

istehsalçıların xeyrinə olsa da, istehlakçılar bundan itirirlər. Bir çox hallarda 

istehlakçıların itkisi istehsalçıların qazancından çox olur. 

İkincisi, bir ölkədə həyata keçirilən siyasət digər ölkələrə də təsit göstərir. Əgər 

bir ölkə uğurla investisiya cəlb edə bilirsə, digər potensial ölkələr təbii ki, o qədər 

itirirlər. Əgər səmərəli investisiya mühitinə malik olan ölkəyə inkişaf etmiş sahə üzrə 

investisiya qoyuluşları həyata keçirilirsə, bu həmin ölkə və ümumiyyətlə dünya 

iqtisadiyyatı üçün müsbət bir haldır. Bununla belə, ölkə investisiya cəlb etmək üçün 

investisiya mühitini yaxşılaşdırmaqdan çox siyasi tədbirlərə üstünlük verirsə bu 

zaman vəziyyət fərqli olacaqdır. Əgər bir neçə ölkə, deyək ki, hər hansı bir iri 

müəsisənin investisiya qoyuluşlarını cəlb etmək üçün mücadilə aparır və bu zaman 

sərt siyasi vasitələrdən istifadə edirlər. Ölkələr arasında rəqabətə xələl gətirən bu hal, 

təbii ki, müsbət qiymətləndirilə bilməz.  

Əgər iki və daha artıq ölkə eyni investisiyanı cəlb etməkdən ötrü subsidiyalar və 

vergi rejimlərindən istifadə edirsə, bu, həddindən artıq stimullaşdırmaya gətirib 

çıxarır. Haland və Vuton (1999) qeyd edirlər ki, ölkə BXİ cəlb etmək üçün həddindən 

artıq stimullaşdırıcı tədbir həyata keçirirsə nəticədə həmin ölkə bu investisiyalardan 
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lazımi gəlir əldə edə bilmir və daxili istehsalçılar üçün də müəyyən qədər problem 

yaranır.  

Bütün bunlardan Hanson belə qənaətə gəlir ki, bu tipli müxtəlif itkilərin qarşısını 

almaq və maksimal gəlir əldə etmək üçün ölkədə bu sahədə hamı üçün əlverişli ola 

biləcək çoxtərəfli razılaşmalara gəlməlidirlər.  

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, dünya iqtisadiyyatının tarixi inkişafı göstərir ki, 

ümumiyyətlə məhdudiyyətlərin qoyulması və yaxud aradan qaldırılması hər bir 

ölkədə yaranmış iqtisadi vəziyyətdən və qlobal iqtisadi proseslərin xarakterindən 

asılıdır. Bu isə müxtəlif ölkələrdə tamamilə fərqli ola bilər. Buna görə də ticarət və 

kapitalın liberallaşdırılmasını həyata keçirən ölkə digər ölkələrin bu sahədəki 

təcrübələrini dərindən öyrənməli, lakin, onları eynilə tətbiq etməməlidir.    

Çox vaxt belə bir sual meydana çıxır ki, xaricdə investisiya qoyuluşu həyata 

keçirərkən, firma hansı konkret motivləri rəhbər tutur? Birinci və əsas motiv kapitalın 

daha səmərəli yatırılması məqsədidir. Belə bir məqsəd yerlərdə əmtəə və xidmətlərin 

istehsalı vasitəsi ilə həyata keçirilir, investisiyaların əsas hissəsinin bu istiqamətdə 

yönəldilməsinə diqqət verilir. İkinci motiv texniki-iqtisadi mahiyyət daşıyır. Birbaşa 

investisiyaların bir hissəsini müəssisələr xarici iqtisadi əlaqələrini daha da səmərəli 

təşkil etmək üçün xaricdə infrastrukturun yaradılmasına istiqamətləndirirlər. Anbarlar 

yaradılır, nəqliyyat məsələləri həll olunur, bank, sığorta və ticarət şirkətləri yaradılır. 

Başqa sözlə desək, satışı təmin etmək məqsədi ilə əmtəə və xidmət istehsalı 

şəbəkəsinin təşkil olunur. Üçüncü qrup motivlərə iqtisadi və siyasi qeyri-sabitlik, 

yüksək vergilər, qeyri-qanuni vəsitlərin “yığılması” ehtiyacı və s. aiddir. Məhz bu 

səbəbdən kapitalın “qaçışı” adlandırılan proses baş verir.   

Beləliklə, kapitalın və beynəlxalq ticarətin qarşılıqlı əlaqələrinin 

liberallaşdırılmasının müxtəlif apektlərini nəzərə alaraq hesab edirik ki, çağdaş 

şəraitdə, Azərbaycanın maraqlarını xarici investisiyaların cəlb edilməsinə yönəltmək 

məqsədəuyğundur. Çünki xarici investisiyaların, xüsusilə birbaşa investisiyaların 

respublikaya cəlbi daxili iqtisadiyyatın inkişafına təkan verir.   
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Azərbaycanın iqtisadçılarının işlərində kapital ixracının müasir meylləri bir çox 

halda kapitalizm şəraitində iqtisadi inkişafın qeyri-bərabərliyi ilə əlaqələndirilir. Bu 

nəzəriyyələr çərçivəsində xarici investisiya qoyuluşlarının bir sıra yeni aspektləri 

nəzərdən keçirilmişdir. Bununla belə, xarici investisiya qoyuluşu kimi fenomen, 

iqtisad ədəbiyyatımızda kifayət qədər ətraflı şərhini tapmır. Bəzi hallarda iqtisadi 

reallıq müəyyən nəzəriyyələrin ayrı-ayrı müddəaları ilə ziddiyyət təşkil edir. Mövcud 

vəziyyət xarici investisiya qoyuluşuna təsir göstərn amillər əsasında yeni 

nəzəriyyələrin yaradılması tələblərini ortaya atır.  

İstehsalın beynəlmiləlləşməsinin nəticəsi kimi xarici investisiya qoyuluşunun 

inkişafı, öz növbəsində, dünya iqtisadiyyatında inteqrasiya proseslərinin            

güclənməsinə əhəmiyyətli təsir göstərir. Bu həm də məhsuldar qüvvələrin inkişafı 

üçün stimul yaradır.  

Azərbaycan iqtisadiyyatında xarici investisiya qoyulişunun rolunu və onun 

dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyasını təhlil edərkən, əsas amillərdən biri kimi, xarici 

investisiyaların yeni texnologiyanın beynəlxalq transfer kanalından istifadə 

edilməsinin məqsədəuyğunluğunu üzə çıxarır. Bir çox dünya ölkələrinin, o cümlədən 

Yaponiyanın, müasir sənaye ölkələrinin təcrübəsi bu amilin faydalılığını təsdiq edir. 

Belə ki, müasir sənaye ölkələrində həyata keçirilən sənayeləşmə prosesində xarici 

kapitalın birbaşa iştirakı ilkin mərhələdə (idxalı əvəz edən) elmtutumlu sahələrin 

sürətli inkişafına imkan yaradır. Qeyd etmək lazımdır ki, çağdaş dövrümüzdə 

texnologiyaların beynəlxalq transferi, lisenziyalara və texnoloji mütərəqqi əmtəələrlə 

ticarət, bu və ya digər formada, xarici investisiyalar qoyuluşu vasitəsilə həyata 

keçirilir.    

Azərbaycanın dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyasının növbəti addımı milli 

iqtisadiyyyatın dünya iqtisadi proseslərinə uyğunlaşdırılmasıdır. Bu, ilk növbədə 

özünü Azərbaycanda müasir  bazar iqtisadiyyatının tələblərinə adekvat milli 

iqtisadimin formalaşmasının başa çatdırılmasının ehtiva edir. 
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1.3 Azərbaycanın beynəlxalq ticarət  əlaqələrində iştirakının xüsusiyyətləri 

 

Mahiyyət etibarı ilə Azərbaycanın xarici ticarəti müstəqillik dövrü çərçivəsində 

öyrənilməlidir. Bununla belə, ticarət potensialının qiymətləndirilməsi baxımından 

hesab edirik ki, hər bir müttəfiq respublikanın Sovet dövründə xarici ticarət 

prosesində iştirakı nəzərə alınmalıdır. Bu dövrdə ölkənin  ixrac və idxalında 

respublikaların iştirakı olmuşdur.. Lakin ixrac və idxal müttəfiq respublikanın 

iqtisadiyyatına təsir göstərən mühüm amil olmamışdır. Ona görə də müttəfiq 

respublikaların bir çoxu, xüsusən də Azərbaycan SSRİ iqtisadiyyatının inkişafındakı 

roluna rəğmən öz iqtisadiyyatını inkişaf etdirmək imkanı qazana bilməmişdir. Sovet 

dövründə Azərbaycanda istehsal olunan digər məhsulları nəzərə almayaraq, yalnız 

neftin xarici bazara çıxarılmasına baxsaq, onda Azərbaycana məxsus sərvətin əvəzsiz 

mənimsənilməsi ilə yanaşı, Azərbaycanın neft gəlirləri hesabına başqa iqtisadi 

sahələri inkişaf etdirmək imkanlarının itirilməsini, eləcə də ölkə iqtisadiyatının lazımi 

məcrada qurulması üçün son dərəcə əhəmiyyətli ola biləcək 70 illik bir dövrün əldən 

çıxmasını qəbul  etmək mümkündür. Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, müstəqilliyin 

qazanılmasına qədərki 70 ilin əvvəlində və ondan sonrakı illərdə dünya bazarında yer 

tutmaq, beynəlxalq ticarətdə və beynəlxalq kapital hərəkəti prosesində səmərəli 

iştirak etmək üçün olduqca əlverişli şərait olmuşdur. Hər iki iqtisadi prosesə –

beynəlxalq ticarətə və beynəlxalq kapital hərəkəti prosesinə qoşulma üçün hər bir il 

əhəmiyyət daşyır. Daha əvvəl qazanlan müstəqillik, daha əlverişli iqtisadi şəraitlə 

müşaiyət oluna bilərdi. Dünya bazarına daxil olmaq üçün müəyyən məhsulların 

istehsalında irəli düşmək imkanları həmişə eyni olmamış və zaman keçdikcə 

çətinləşmişdir.  

Eyni zamanda  qeyd etmək lazımdır ki, idxal-ixracla yanaşı Azərbaycan Sovet 

İttifaqı daxilində digər müttəfiq respublikalarla mühüm iqtisadi əlaqələri olmuşdur. 

Məsələn, Azərbaycan SSRİ-nin digər regionları üçün neftçıxarma və neft-

maşınqayırma avadanlıqlarını istehsal edirdi, Azərbaycan çayı bütün SSRİ 

miqyasında satılırdı və s. Ölkənin müəyyən səviyyədə inkişaf etmiş neft-kimya 



 

 

 

30 

sənayesi var idi. SSRİ dağıldıqdan sonra bu məhsulların yeni yaranmış suveren 

dövlətlərə ixracının davam etdirilməsinin əlverişli yolları axtarıla bilərdi. Deməli, 

ölkə iqtisadiyyatının ixtisaslaşması nəzərə alınmaqla mövcud əmtəə bazarlarının 

itirilməməsi, müəyyən məhsulların istehsalının davam etdirilməsi, istehsal olunan 

əmtəəların keyfiyyətinin yüksəldirilərək beynəlxalq standartlar səviyyəsinə 

qaldırılması, onların rəqabət qabiliyyətliyinin artırılması müstəqilliyin ilk dövrünün 

vacib iqtisadi məsələləri cərgəsində dururdu. Lakin qeyd olunan istiqamətlərdə işin 

lazımi səviyyədə qurulmaması ümumi iqtisadi vəziyyətdə tənəzzülü sürətləndirdi. 

Təbii ki, belə tənəzzülün obyektiv və subyektiv səbələrini qeyd etmək lazımdır.  

1991-cı ildə dövlət müstəqilliyinin bərpası ilə Azərbaycanın qarşısında dünya 

iqtisadiyyatına qoşulmaq kimi mürəkkəb bir məsələ dururdu. SSRi-dən miras qalmış 

istehsal sistemi  yuxarıda qeyd olunduğu kimi, bir çox cəhətdən asılı iqtisadi quruluş 

idi. Bu istehsal quruluşu keçmiş ittifaqın digər respublikaları ilə kooperasiya əlaqələri 

zəminində fəaliyyət göstərirdi. İdarəetmədə əvvəl hökm sürmüş inzibati amirlik 

sisteminin bazar iqtisadiyyatının tələb etdiyi idarəetmə formasına keçirilməsi tələb 

olunurdu. Bununla yanaşı, Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzkar siyasəti 

ərazilərimizin işğalına səbəb olmuşdu. Müharibə, xarici siyasi təsir, ölkədəki siyasi 

qüvvələrin bir-biri ilə hakimiyyət uğrunda çəkişmələri ölkənin iqtisadi maraqlarının 

unudulmasına gətirib çıxarmışdı. Sovet dövründə Azərbaycan iqtisadiyyatının 

xammal satışı üzərində köklənməsi, onun xammal istiqamətliliyi, bazar iqtisadiyyatı 

islahatlarının aparılmasında gecikmələr, xarici ticarət siyasətinin formalaşdırılmasını 

da ləngitmişdi. Belə bir şərait əsaslı dəyişmələr tələb edirdi .  Təbii ki, postsovet 

məkanında yaranmış yeni dövlətlərin iqtisadi inkişafı bu günə qədər keçmişin mirası 

hesab ediləcək bir sıra siyasi və iqtisadi amillərin təsiri altındadır. Yeni yaranmış 

dövlətlərin bəzilərində belə siyasi və iqtisadi amillər çoxluq təşkil etmiş, digərlərində 

müqayisədə az olmuşdur. Müstəqilliyin əldə olunmasından başlayaraq, baş vermiş 

siyasi hadisələr həm hüquqi və iqtisadi mühitə, həm məhsul istehsalına, həm də 

bazarın qazanılması istiqamətində hərəkətin xarakterinə ciddi təsir göstərmişdir. Xalq 

təsərrüfatı komplekslərinin iqtisadi qarşılıqlı asılılığı, qarşılıqlı tamamlama, əslində 
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köhnə ittifaqdan ayrılmış dövlərin iqtisadi inteqrasiyası üçün zəmin yaratsa da, 

yeganə yol deyildi. Sovet İttifaqı dövründə yaradılmış respublikalararası təsərrüfat 

əlaqələrinin yeni şəraitdə təkrar qurulması bəzən siyasi, bəzən isə iqtisadi səbəblərdən 

iqtisadi cəhətdən səmərəli deyildi. Bu cür əlaqələrin effektivliyi SSRİ dövründə ilkin 

xammal və materialların aşağı qiyməti ilə gerçəkləşirdi. Məsələn, 1991-ci ildə dünya 

bazarındakı qiymətlərlə nisbətdə SSRİ-də qiymət səviyyəsi təbii qaz üçün 3%, 

gübrələr üzrə 5%, sementə üçün 6%, benzin və dizel yanacağına görə 9%, neftə görə 

13%, ağac materialları üçün 17%, qara metal prokatı üçün 25% təşkil edirdi.  Digər 

tərəfdən bu cür avadanlıqların istehsalı üçün lazım gələn xammal və yarımfab-

rikatların Azərbaycana ixracı da müxtəlif baryerlərlə rastlaşmağa başladı. Bu isə res-

publikada mövcud olan sənaye potensialının müəyyən istiqamətdə tənəzzülü və 

sıradan çıxması ilə nəticələndi. Beləliklə, ölkə bir sıra neft avandınlıqlarının ixracat-

çısından, onların idxalatçısına çevrildi.  

Yeni iqtisadi şərait Azərbaycanda iqtisadiyyatın əsaslı şəkildə yenidən 

qurulması, ölkənin beynəlxalq ticarət potensialının artırılmasını, onun beynəlxalq 

kapital hərəkəti prosesinə fəal qoşulmasını təmin etməyi zəruriləşdirirdi. 

Azərbaycana xarici investisiyaların cəlb edilməsi dövrün tələbi kimi ortaya 

çıxmışdı. Xaricdə investisiya qoyuluşu həyata keçirərkən hər bir firma bir sıra 

konkret motivləri rəhbər tutur. Birinci və əsas motiv kapitalın daha səmərəli yatırıl-

ması məqsədi təşkil edir. Bu isə yerlərdə əmtəə və xidmətlərin istehsalı vasitəsi ilə 

həyata keçirilir. İnvestisiyaların əsas hissəsi bu istiqamətdə yönəldilir. Digər motiv 

texniki-iqtisadi mahiyyət daşıyır. Birbaşa investisiyaların bir hissəsi müəssisələrin 

xarici iqtisadi əlaqələrini daha da səmərəli təşkil etmək üçün xaricdə infrastrukturun 

yaradılmasına yönəldilir. Başqa sözlə desək, satışı təmin etmək məqsədi ilə əmtəə və 

xidmət istehsalı şəbəkəsinin təşkil edilməsi lazım gəlir. Üçüncü qrup motivlərə 

iqtisadi və siyasi qeyri-sabitlik, yüksək vergilər və s. aiddir. Məhz bu səbəbdən 

kapitalın “qaçışı” adlandırılan proses baş verir.   

Kapitalın beynəlxalq hərəkəti nəzəriyyələrinə əsaslanaraq, demək olar ki, 

Azərbaycana xarici investisiyaların cəlb edilməsi zəruridir. Çünki xarici 
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investisiyaların xüsusilə birbaşa investisiyaların respublikaya cəlbi xarici borcun 

artımına xidmət etmir, əksinə daxili iqtisadiyyatın inkişafına təkan verir. İqtisadi 

ədəbiyyatlarda kapital ixracının müasir meylləri bir sira hallarda kapitalizm şəraitində 

iqtisadi inkişafın qeyri-bərabərliyi ilə əlaqələndirilir. Bu nəzəriyyələr çərçivəsində 

xarici investisiya qoyuluşlarının bəzi yeni aspektləri nəzərdən keçirilmişdir. Reallıq 

xarici investisiya qoyuluşuna təsir göstərn amillərin çoxluğunu əks etdirən 

nəzəriyyələrin meydana çıxmasına təkan verir. İstehsalın beynəlmiləlləşməsinin 

nəticəsi olmaqla xarici investisiya qoyuluşunun inkişafı, öz növbəsində, dünya 

iqtisadiyyatında inteqrasiya proseslərinin güclənməsinə əhəmiyyətli təsir göstərir. 

Eyni zamanda məhsuldar qüvvələrin inkişafı üçün stimul yaradır.  

  Azərbaycan iqtisadiyyatında xarici investisiya qoyulişunun rolunu və onun 

dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyasını təhlil edərkən əsas amillərdən biri kimi xarici 

investisiyaların yeni texnologiyanın istifadə edilmək üçün ölkəyə gətirilməsini 

nəzərdə tutur. Bir çox dünya ölkələrinin, o cümlədən Yaponiyanın, yeni sənaye 

ölkələrinin təcrübəsi bu amilin faydalılığına dəlalət edir. Yeni sənaye ölkələrində   

həyata keçirilən sənayeləşmə prosesində xarici kapitalın birbaşa iştirakı bu ölkələrə 

sənayeləşmənin ilkin mərhələsindən (idxalı əvəz edən) elmtutumlu sahələrə doğru 

sürətlə inkişafına imkan yaratdı. Bu zaman qeyd etmək lazımdır ki, müasir dövrdə 

texnologiyaların beynəlxalq transferində lisenziyalara və texnoloji mütərəqqi    

əmtəələrlə ticarət bu və ya digər formada xarici investisiyalar qoyuluşu vasitəsilə   

həyata keçirilir.    

Azərbaycan iqtisadiyyatının dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyasında növbəti 

addım milli iqtisadiyyyatın dünya proseslərinə uyğunlaşdırılmasıdır. Bu ilk növbədə 

özünü Azərbaycanın bazar iqtisadiyyatına keçidinin sürətləndirilməsində və bazar 

iqtisadiyyatının şərtlərinə adekvat olan milli iqtisadiyyat elementlərinin formalaşdırıl-

masında tapır.   

Keçid dövründə iqtisadiyyatın dayanıqlı inkişafı ölkədə müvafiq qanunvericilik 

aktlarının yaradılmasından, qanunların işləməsindən, siyasi sabitlikdən, təhlükə-

sizlikdən, mülkiyyət hüquqlarının qorunmasından yüksək dərəcədə asılıdır. Təbii ki, 
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keçid dövrünün çətinlikləri daxili və xarici münaqişlərin təsiri nəticəsində sürətlə 

artır. Daxili və xarici, xüsusən də silahlı münaqişələrlə üzləşməyən yeni dövlətlər 

keçid prosesini daha ağrısız keçir, belə ölkələr yeni şəraitdə iqtisadi inkişafda 

münaqişələrin olduğu ölkələrdən çox irəli gedir, iqtisadi inkişaf templərinə görə 

liderliyi ələ keçirmək imkanı qazanırlar. Ümumiyyətlə, bir dövlətin müəyyən sayda 

dövlətlərə parçalanması, təsərrüfat sisteminin ilkin dövrdə yeni yaranan ayrı-ayrı 

dövlətlərin təsərrüfat sisteminə transformasiyasına səbəb olur. Yeni yaranan 

dövlətlərə köhnə təsərrüfat sistemini dəyişmək, transformasiya olunmuş iqtisadi 

əlaqələrin imkanlarını qiymətləndirmək, qırılmış iqtisadi əlaqələri qurmaq, yenilərini 

yaratmaq üçün vaxt, şərait, əlverişli iqtisadi mühit, iqtisadi imkan, düşünülmüş vacib 

islahatların keçirilməsi kimi amillərə kəskin ehtiyac duyur. Keçid dövrü 

transformasiya olunmuş iqtisadi şəraitdə fəaliyyət prosesində məhz qeyd edilmiş 

amillərin səfərbər olunmasını, yeni perspektivli iqtisadi mexanizmin qurulmasının 

gerçəkləşdirilməsini, onun dayanıqlı sistemə çevrilməsini nəzərdə tutur. Dövlət keçid 

dövrünün müddətini nə qədər qısalda bilirsə, bir o qədər iqtisadi inkişafda irəli getmiş 

olur. Yeni dövlətin yaranması və ona keçmiş təsərrüfat mexanizminin 

transformasiyası böhran yaradır. Bu böhranın baş verməsi səbəbləri və böhranın 

gələcək iqtisadi inkişafa təsiri  müxtəlif olur. 

            Cəmiyyətin tələbatından asılı olaraq istehsalın getdikcə genişləndirilməsi və 

iqtisadiyyatda yeni struktur dəyişikliklərinin həyata keçirilməsi investisiya qoyu-

luşlarının həcmindən xeyli asılıdır. Ölkədə iqtisadi-sosial inkişafın əsas makroiqtisadi 

göstəricilərinin getdikcə yüksəldilməsi, əhalinin maddi-mənəvi həyat səviyyəsinin 

yaxşılaşdırılması iqtisadiyyatın artım tempi ilə bağlıdır. Ümumi daxili milli məhsulun 

strukturunda aparıcı sahələrin rolu və əhəmiyyəti getdikcə artırılmalıdır. Bu 

baxımdan investisiya qoyuluşunun başlıca cəhətlərindən biri maddi istehsal sahələ-

rində münasib proporsionallığı təmin edilməli və bu əsasda sənaye məhsullarının 

ümumi daxili məhsuldakı xüsusi çəkisi getdikcə artırılmalıdır. 

Dünya kapital bazarın konyunkturasının təhlili göstərir ki, xarici investisiyalar 

uğrunda rəqabət yaxın illərdə əhəmiyyətli dərəcədə kəskinləşəcəkdir. Əmtəə     
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dövriyyəsi ehtiyatları məhdud olan ölkələrin mövcudlugu şəraitində kapital bazarına 

xarici kapitalın cəlb edilməsi uğrunda rəqabət aparanların sayı getdikcə artmaqdadır. 

Kapital idxalçılarının əhatə dairəsi iqtisadiyyatın bazar transaformasiyasını intensiv 

həyata keçirən ölkələr hesabına genişlənəcəkdir. Bu, son nəticədə investisiya mühitini 

yaxşılaşdıracaq və nəhayət, Azərbaycan üçün rəqabət şəraitini çətinləşdirəcəkdir. 

Bundan əlavə, Azərbaycanın potensial rəqibləri öz mövqelərini möhkəmləndirmək 

üçün xüsusi tədbirlər həyata keçirə bilərlər. Belə tədbirlər sırasında, hər şeydən əvvəl, 

aşağıdakıları göstərmək olar: investisiya rejiminin ümumi liberallaşması da daxil 

olmaqla, xarici investisiyalar üçün iqtisadiyyatın maksimal dərəcədə açıqlığı, xarici 

firmaların fəaliyyətindəki məhdudiyyətlərin əksəriyyətinin aradan götürülməsi, 

milliləşmə və mülkiyyətin müsadirəsinə qarşı hüquqi zəmanətin verilməsi və s. 

Potensial rəqiblər hətta innovasiya yolu ilə inkişaf etməkdə olan ölkələrin    

rəqabət gücünü artıra bilərlər. Bu məqsədlə onlar iqtisadiyyatın yüksək            

texnologiyalar bölməsinə xarici investisiya qoyuluşuna məhdudiyyəti azaltmağa 

çalışırlar. 

Prinsipial tədbirlərdən biri inkişaf etməkdə olan ölkələrdə yerli firmaların 

kapitalında xaricilərin iştirak payına qoyulmuş məhdudiyyətlərin aradan 

qaldırılmasıdır. Burada həmçinin, idxalı əvəz edən sahələrə xaricdən investisiya 

axınını stimullaşdıran əlavə tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Belə ki, 

iqtisadiyyatın açıq olması idxalı əvəzetmə problemini kəskinləşdirir.  

Azərbaycan öz investisiya siyasətini hazırlayarkən nəzərə almalıdır ki, onun əsas 

rəqibləri, bir qayda olaraq, xarici investisiyanın cəlb olunmasında birinci mərhələni 

keçmişlər. Buna görə də onlar xarici kapitala münasibət siyasətində yeni addımlar ata 

bilərlər; birincisi, xarici investorlar üçün qüvvədə olan stimullar və güzəştlərdə 

dəyişikliklər apara bilər və bu yalnız xarici yox, həm də daxili investisiya qoyuluşunu 

stimullaşdıran mexanizmə keçməkdə özünü əks etdirməlidir. İkincisi, rəqabət aparan 

ölkələr,  xarici investisiyaların genişlənməsi üçün yeni imkanlar axtaracaqdır. 

Burada söhbət, başlıca olaraq üç haldan gedə bilər: 
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 - infrastruktur və insan kapitalına investisiyaların cəlb olunması xaricdən 

kapital axınının sürətləndirilməsinə və investistiyaların ümumi həcminin artımına 

şərait yarada bilər; 

- iqtisadiyyatın səmərəliliyinin və ixracat yönumlü sektorun rəqabətə        

davamlılığının artırılması məqsədi ilə xarici kapital üçün daxili xidmət bazarının 

(əmtəə dövriyyəsi, telekommunikasiya, rabitə, nəqliyyat və kommunal xidmətləri) 

tam açılması; 

- Xarici şirkətlər üçün imtiyazlı vergi şərtlərinin qəbulu. Bu o zaman səmərə 

verəcək ki, milli iqtisadiyyatda iş yerlərinin yaradılmasına və müəssisələrin yenidən 

qurulmasına kapital qoyuluşu üçün investorlara əlavə konkret tələblər qoyulsun. 

Potensial rəqiblər qarşısında Azərbaycanın öz üstünlüyü var və bundan 

lazımınca faydalanmaq lazımdır. Bu, hər şeydən əvvəl, həm infrastruktur, həm də 

istehlak əmtəəları baxımından tutumlu bazarın olmasıdır. Ölkənin infrastruktur və 

inkişaf sahələrinin texniki modernləşdirilməsi zərurəti, məhsul və xidmət növlərinin 

rəqabət qabiliyyətli olmaması xarici investorların Azərbaycan bazarında 

pekspektivlərini artırır. Digər tərəfdən, ölkədə satışın həcmi və gəlirlərin səviyyəsi 

inkişaf etmiş və müəyyən səviyyəyə çatmış bəzi inkişaf etməkdə olan ölkələrdən    

qat-qat üstündür. Daxili istehsalın tarif və qeyri-tarif tədbirlər kompleksinin köməyi 

ilə həyata keçirilən proteksionist tədbirləri məhsulların yox, kapitalın idxalını 

stimullaşdırmağa imkan yaratmalıdır. 

Bundan əlavə, xarici şirkətlər üçün xammal və yanacaq mənbələrinin 

diversifikasiyasına şəraitin olması şəksiz maraq oyadır. Azərbaycanda zəngin və 

rəngarəng təbii ehtiyatlar mövcuddur. İstismardan maksimal mənfəəti təmin edən 

texnolgiyanın tətbiqi və ekoloji problemlər də daxil olmaqla xammalın səmərəli 

hasilatı və emalı xeyli investisiya tələb edir. 

İnvestisiya qoyuluşunun cəlbedici olmasında binaların, qurğuların, həmçinin 

torpağın qiymətinin ucuz olması da mühüm amillərdəndir. Torpağa sahib olma, 

yaxud xarici investorların ondan istifadə etmə məsələlərinin hüquqi cəhətdən 

tənzimlənməsi xaricdən investisiya axınını əhəmiyyətli dərəcədə artıra bilər. 
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Azərbaycandakı investisiya iqliminin özunəməxsus cəhəti əmək bazarının 

differensiyasıdır. Ölkə müəssisələrində çalışan işçilərin əksəriyyəti qərb standart-

larına cavab vermir və onların yenidən hazırlığa ehtiyacı vardır. Digər tərəfdən, 

istehsalda çalışanların, demək olar ki, hamısının orta təhsili var ki, bu da inkişaf 

etməkdə olan ölkələrin qarşısında böyük üstünlükdür. Azərbaycanın, eyni zamanda, 

nisbətən ücuz elmi-texniki işçilər potensialı vardır. Bu potensial, bir qayda olaraq, 

yüksək ixtisaslı və təcrübəli mütəxəssislərdən ibarətdir. 

Azərbaycanın üstünlüklərinə aşağıdakıları da aid etmək olar: 

-bir sıra sahələrdə güclü elmi-texniki potensialın və həyata keçirilməmiş 

əhəmiyyətli ideyaların mövcudluğu həm daxili bazara, həm də ixraca yönələn yüksək 

texnolgiyalı istehsal prosesinin təşkilini asanlaşdırır; 

-dünya bazarında xarici tərəfdaşların formalaşdırdığı satış şəbəkəsindən istifadə 

etməklə və istehsal xərcləri aşağı olan qərb texnologiyaları vasitəsilə rəqabət 

qabiliyyətli ixrac məhsulları istehsalının təşkili. 

Azərbaycanın yuxarıda qeyd olunan üstünlükləri dünya kapital bazarına 

məlumdur və bu istiqamətdə xarici kapitalın cəlb olunmasını sürətləndirilmək üçün 

vergi rejimində, hüquqi sahədə və sığorta sistemində geniş və hərtərəfli dəyişikliklər 

aparılması məqsədəuyğundur. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən şirkətləri iki qrupa 

bölmək olar: birinci qrupa kiçik «vençur» şirkətləri daxildir ki, bunlar ölkə bazarına 

nisbətən sonralar gəlmiş və bazara yiyələnmək üçün uzunmüddətli kapital qoyuluşu 

aparmayan şirkətlərdir. Belə şirkətlərin bi qismi vasitəçilik, ticarət və əmtəə      

dövriyyəsi əməliyyətları sahəsində fəaliyyət göstərir və ölkə iqtisadiyyatına nisbətən 

az xeyir verir. 

Beləliklə, belə qənatə gəlmək olar ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının investisiya 

tələbatını ödəmək, sabit və davamlı iqtisadi artımı təmin etmək üçün xarici 

investisiyaların ölkəyə axınını stimullaşdırmaq lazımdır.  
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FЯSIL II. Azərbaycan iqtisadiyyatında neft amilinin sosial-

iqtisadi rolunun tədqiqi                   

 

2.1. Аzяrbaycan iqtisadiyyatının formalaşmasında  нефт potensialının rolu. 

      Azяrbaycan mцstяqиllиk яldя edиldиkdяn sonra respublиkanыn qarшыlaшdыьы 

иqtиsadи чяtиnlиklяrиn hяllи yollarыndan bиrи потенсиал ресурс кими mяhz neft vя qaz 

hasиlatыnы artыrmaq олду. Ölkяnиn malиyyя vяsaиtиnиn mяhdudluьu шяraиtиndя нефт 

секторунун инкишафы цчцн xarиcи шиrkяtlяrи sяrmayя qoyuluшuna cяlb etmяk vacиb 

hesab olunurdu. Hяlя 1872-cи иldя иlk dяfя Nobel qardaшlarы Bakыda neft шиrkяtи 

yaratmышlar. Bununla da Azяrbaycanda neft vя neft mяhsullarыndan иstиfadя 

etmяk цчцn xarиcи юlkяlяrиn шиrkяtlяrи, xarиcи kapиtal axыnы baшlamышdыr. Sonradan 

Azяrbaycanda xarиcи юlkяlяrиn neft шиrkяtlяrи иlя yanaшы yerlи sahиbkarlar da 

meydana gяlmишdиr. Bakы neftиnиn чыxarыlmasы, emalы vя nяqlи цчцn чox bюyцk ишlяr 

gюrmцшlяr . O dюvrlяrdя Azяrbaycan neftи xarиcи шиrkяtlяrя vя йерли сащибкарлара 

bюyцk mяnfяяt эятирмишдир. Azяrbaycanda bюyцk sahиbkarlar meydana чыxmышdыr 

ки, onlar kцllи mиqdarda mяnfяяt яldя etmишlяr. Hяmиn dюvrlяrdя Azяrbaycanыn 

neft sяnayesиnиn иnkишafы цmumиyyяtlя Azяrbaycanыn, Bakыnыn сосиал-игтисади 

иnkишafыna bюyцk tяkan vermишdиr. Azяrbaycanыn paytaxtы Bakы bюyцk sяnaye 

шяhяrиnя чevrиlmиш vя o vaxtlar Rusиya иmperиyasы яrazиsиndя яn иrи sяnaye 

mяrkяzlяrиndяn bиrи olmuшdur. Burada o vaxtыn tяlяblяrиnя uyьun mцasиr bиnalar, 

иstehsal mцяssиsяlяrи, zavodlar, dиgяr sяnaye obyektlяrи tиkиlmшиdиr. Sumqayыt 

шяhяrиndя bюyцk kиmya kompleksиnиn yaranmasыnda vя onun formalaшmasыnda 

neft sяnayesиnиn яhяmиyyяtи bюyцkdцr. Burada olan bиr чox mцяssиsяlяrиn 

xammal bazasыnыn яsasыnы karbohиdrogen mяhsullarы tяшkиl edиr kи, onlarыn bюyцk 

hиssяsи Azяrbaycanыn neft vя qaz emalы zavodlarыnda иstehsal edиlиr . 

Azяrbaycanda qeyrи-neft sяnaye sahяlяrиnиn yaranmasыnda da neft 

sяnayesиnиn ишtиrak sяvиyyяsи bюyцkdцr. Neft sяnayesиnиn иstehsal vя sosиal 

иnfrastrukturasыnыn genишlяnmяsи юlkяdя maшыnqayыrma, tиkиntи, kиmya, яczaчыlыq 

vя dиgяr bиr чox sahяlяrиn formalaшmasыna шяraиt yaratmышdыr. Neft sяnayesиnиn 
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иnkишafы Azяrbaycanda иrи neft maшыnqayыrmasы, neftkиmya, neft emalы 

komplekslяrиnиn formalaшmasыna tяkan vermишdиr. 

Нефт сянайесинин сосиал-игтисади ролу онун щасилаты, нягли вя емалы цчцн 

зярури олан сащялярин инкишафы иля юлчцлцр.  Нефт сянайеси республикада нефт 

машынгайырмасы, нефт емалы, нефт кимйасы сянайесинин вя бу сащялярля баьлы олан 

инфраструктурун формалашмасына вя инкишафына хейли тясир етмишдир. Азярбайжан 

кечмиш ССРИ-и мяканында нефт щасилаты вя ихражы сащясиндя ямяк бюлэцсцндя 

ихтисаслашма сявиййясиня эюря фярглянмишдир. Нефт щасилатынын динамикасы 

мцстягиллик шяраитиндя ашаьыдакы артым вя идхал-ихраж структуруна маликдир. 

Жядвял 1.1. 

Нефт сянайесинин динамикасы вя онун ясас игтисади эюстярижиляри 

 Öl.vahi 1999 2000 2002 2005 2008 2010 2012 

Neft hasilatı Mil.ton  9.2 9.0 15,4 19,8 29,95 46,45 61,05 

İxrac olu. neft miq Mil.ton 5.4 6.2 8,9 13,6 23,7 40,2 54,8 

ÜDM Mlr.man 10669 23590 35053 47800 60000 79000 96000 

Artım sürəti % 110 111 111.2 114 125 130 120 

qeyri neft sektoru ÜDM Mlr.man 14052(97) 16580 24138 33550 37685 42660 47932 

neft sektor ÜDM Mlr.man 1300(97) 7615 10915 14249 22315 36339 48067 

Orta aylıq Əmək haqqı Min man 62 211 387 595 721 865 1081 

Dövlət sektorunda Orta 

aylıq əmək haqqı 

Min man 44 143 252 410 501 601 783 

Qeyr dövlət sektorunda 

Orta aylıq əmək haqqı . 

Min man 95 412 696 1002 1203 1444 1733 

Neft sektor  əmək haqqı Min man 579 1090 1452 2003 2600 3386 4401 

İxrac olunan məhsul Mln.$ 637 1745 2592 3916 4879 7810 10328 

Neft sektorunda ixrac Mln.$ 135 155 247.5 408 687 1067 1260 

 

Cədvəldən göründüyü kimi neft hasilatı 2005- ci ildə 1999- cu ilə nisbətən 2,2 dəfə 

artmışdı. Neftin artımı ilə ÜDM-un artım tempi uyğunlaşır. Uyğun dövrdə ÜDM 4,7 

dəfə Əmək haqqının artım tempi isə 3.45 dəfə olmuşdur. 

Nяqlиyyat sяnayesиnиn иnkишafыnda neft sяnayesиnиn rolu bюyцkdцr. Xarиcи 

bazarlara neftиn vя neft mяhsullarыnыn nяqlиnиn artmasы Azяrbaycanda dяmиr 

yolu, boru vя bяrя nяqlиyyatыnыn иnkишafыna шяraиt yaratmышdыr. 
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Neft mяhsullarыnыn vя qaz иstehsalыnыn artmasы Azяrbaycanda 

elektroenergetиka sяnayesиnиn иnkишafыna da шяraиt yaratmышdыr. Respublиkada 

иstehsal edиlяn elektrиk enerjиsиnиn 80-85%-ni mazut vя qaz иlя ишlяyяn иstиlиk 

elektirik stansiyalarının payыn  a dцшцr. Нефт сянайесинин сосиал-игтисади мащиййяти 

щямин сащянин мяшьуллуг сявиййясиндя, ясас фондларын пайынын йцксяк щяжмиdə 

олмасы вя капитал тутумунда хцсуси чякисинин динамикасы иля гиймятляндирилир.  

XX яsrиn иkиncи yarыsыndan balayaraq dцnya иqtиsadиyyatы daha bюyцk sürətlə 

inkişaf etmişdir ki, bu da enerji ehtiyatlarına olan tələbatı artırmışdır. Bu surяtlи 

иnkишaf dцnya bazarыnda neft vя neft mяhsullarыna olan tяlabatы artыrmaьına səbəb 

olmuşdur. Buna gюrя SSRИ-dя yenи yataqlarыn kяшfи vя иstиsmarы яsas mяsяlяlяrdяn 

bиrи kиmи neft sяnayesиnиn qarшыsыnda qoyulmuшdu. Bu mяsяlяnиn hяllи иlя яlaqяdar 

SSRИ-nиn bиr чox regиonlarыnda yenи neft yataqlarının axtarışına başlandı. 

Bunlardan яn baшlыcalarы Qяrbи Sиbиrи vя Xяzяr regиonlarыdыr. Нефт щасилаты, онун 

тябии сярвят кими эеолоъи хцсусиййятляри вя технолоъи тяминатынын хцсусиййятляриня 

уйьун инкишаф етдирилир. Xяzяr regиonunda olan neft vя qaz yataqlarыnыn 

иstиsmarыnda bиr sыra чяtинlиklяrиn olmasы чoxlu иnvestиsиyalar tяlяb etdиyиndяn bu 

regиona dиqqяtи azalmышdы. Bu чяtиnlиklяr яsasяn dцnyada mюvcud olan 600 palчыq 

vulkanыndan 280 Azяrbaycanda, o cцmlяdяn Xяzяr dяnиzиndя olmasы, neft vя 

qazlы mяhsuldar qatlarыn dяnиz suyunun dяrиn qatlarыnda  yerlяшmяsи, mяhsuldar 

laylardakы termodиnamиk шяraиtиn mцrяkkяblиyи, gяmиlяrиn hяrяkяtиndя xцsusи 

чяtиnlиklяrиn mцanиyяlяrиn чox olmasы, Xяzяr dяnиzdя baшqa dяnиzlяrlя 

mцqayиsяdя uzun mцddяtlи kцlяklи havalarыn olmasы nяtиcяsиndя bюyцk dalьalarыn 

yaranmasы, sцrяtlи su altы axыnlarыn (teчenиyalarыn) иtи olmasы, kяskиn иqlиm шяraиtи, 

dяnиz suyunun sahиl boyu sяvиyyяsиnиn tez-tez dяyишmяsи,  burada aparыlan 

kяшvиyyat  qazma ишlяrиnи чяtиnlяшdиrdи. Bu шяraиtdя yataqlarыn иstиsmarы цчцn 

xцsusи “qazma qurьusu” vя xцsusи “qaldыrыcы kranlar” tяlяb olunurdu . Bu kиmи 

хцсусиййятляр qazыlacaq quyularыn maya dяyяrиnиn artmasыna sяbяb olur kи, bu da 

чoxlu kapиtal qoyuluшlarы tяlяb edиrdi. 
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SSRИ dağıldıqdan sonrakы dюvцrdя Xяzяr regиonunun neft vя qaz 

yataqlarыnыn ehtиyatlarыnыn чox olmasы вя онун сямяряли зона кими 

гиймятляндирилмяси иnkишaf etmиш dюvlяtlяrиn aparыcы шиrkяtlяrиnиn bu regиona 

dиqqяtиnиn artırılmasına səbəb oldu. Qяrb mцtяxяssиslяrиnиn fиkrиncя 111,6-143,4 

mld. ton dцnyada neft ehtиyatы  ehtиmal olunur kи, bunun-2,4-5,3 mlrd.tonu neft 

ehtиyatыnыn vя 4,5-7,8 trln.m3 -u qaz ehtиyatыnыn Xяzяr regиonun payыna dцшцr 

[103,s.20 və 110]. Digər Bp-nиn statиstиk hesabatlarыnda иsя bu rяqяm Xяzяr 

regиonunda bu ehtиyyat daha çox 77 mиlyard barel gюstяrиlmишdиr . Bяzи 

mяnbяlяrdя иsя  hяmиn regиonda ehtиmal olunan neftиn vя qazыn mиqdarы daha чox 

30 mlrd.t-a qяdяrdиr. Bunun 3-8 mld. tonu Azяrbaycan sektorunun payыna dцшцr 

. Bu иsя dцnyadakы neft ehtиyatыnыn 3-5,7 faиzи demяkdиr. Bu rяqяmи Шиmal 

dяnиzиnиn иlkиn ehtиyyatlarы vя ABШ regиonunda olan neft vя qaz yataqlar иlя 

mцqayиsя etmяk olar[58,s.363]. 2002-cи иldя Гazaxstanыn Alma-Аta шяhяrиndя 

keчиrиlmиш иqtиsadи forumda  Иtalиyanыn “ENИ” konsernasыnыn hesabatlarы 

aчыqlanaraq, Xяzяr dяnиzиndяkи yataqlarыn ehtиyatы 78-mlrd.barel 

(yяnи1,0mlrd.ton) olduьu sюyляниlmишdиr .  

                             Cяdvяl 1.2. 

Xяzяr rяgиonunda təsdiq və ehtimal olunan ehtiyatların miqdarı göstərilmiıdir.  

Юlkяlяr 

Neft (mln.t) Qaz  (mlrd. м3) 
Tяsдиq olunmuш 

ehtиyat 
 

Ehtиmal olunan 
ресурслар 

Tяsдиq 
olunmuш 
ehtиyat 

Ehtиmal olunan 
ресурсlar 

 
Гazaxыstan 1300 – 2500 12500-14600 1840 2500-3000 
Azяrbaycan 620 –1900 3500-8000 1100 2000-2500 
Tцrkmяnиstan 75-100 4000-12000 2800 4000-4400 
Юzbяkиstan 82,5 3500 1870 3000 
Rusиya 0,4 2,2 336,0 - 
Иran 0,01 2,3 - 311,0 

Жядвялдян эюрцндцйц кими, ещтиmал олунан ресурслар иля тясдиг олунан 

ещтийатлар арасында бцтцн юлкяляр цзря жидди фяргляр мювжуддур. Беля ки, 

Азярбайжанда ещтимал олунан нефт ресурслары тясдиг олунандан 6 дяфя, газ 

ресурслары ися 2-2,5 дяфя чохдур. Тябии ки, тясдиг олунан ещтийатлар конкрет 

инвестисийа програмынын ясасыдыр. Nефт вя газ ещтийатларынын Хязярyanı юлкяляр 
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цзря гиймятляндирилмяси методикасы  вя прогнозлашдырма цсуллары, тябии ки, цмуми 

йанашма принсипляриня уйьун олса да, фяргли жящятлярi də мювжуддур. Онун 

гуруда вя суда олмасы чыхарылма технолоэийасынын хярж  структуру бу ещтийатларын 

истифадя дювриййясиня жялб едилмясиндя уйьун рискляр йарадыр вя мцяййян 

мараглар бахымындан гиймятляндирилир. Газахыстан нефтинин прогноз ещтийаты 

онун тясдиг олунан  ещтийатына нисбятдя 10 дяфя, Азярбайжанда isə 6 дяфяйя 

нисбятдя hesablanır. Təbii ki  Газахыстанın neft qaz ehtiyatları Азярбайжандан 

йухарыдыр. Бу кими фяргляр прогнозлашдырма методикасынda bəzi çətinliklər yaratsa 

da, тясдиг олунан ehtiyatlar  Азярбайжан Республикасы цчцн сон щядд олмадыьыны 

вя онун перспектив истифадя дюврцнцн даща артыг олмасы щаггында мцлащизяляр 

сюйлямяйя ясас верир.  

   

 

 



 

 

 

42 

Мювжуд формалашан нефт-газ потенсиалынын игтисади дювриййяйя жялб едилмяси  

даима реэионун вя ващид тясяррцфат формасы олан ССРИ-нин игтисади сийасятинин 

нефт вя нефт мящсулларына олан тялябатыны юдямяк цчцн ящямиййятли сащя кими 

игтисади системдя мягсяд кими бахылмышдыр. 

Мцстягиллик шяраити Азярбайжанда нефт потенсиалынын игтисади дювриййяйя 

жялб  едилмяси, онун игтисади мцстягиллийи вя  юлкянин  игтисади сосиал инкишафыны 

тямин етмяк цчцн ян сямяряли ещтийат кими бахылыр.  Она эюря дя мцстягил 

Азярбайжан юзцнцн игтисади трансформасийа моделини реаллашдырмаг цчцн нефт 

потенсиалынын вя Азярбайжан Республикасынын   интеграсийа шяраитиндя ялверишли 

шяраитинини нязяря алараг нефт мцгавилялярини баьламагла харижи вя дахили 

ресурсларын игтисади дювриййяйя жялб едилмясини зярури стратеэийа кими гябул 

едиб, sтратеъи инкишаф ресурсу кими нефт щасилаты, онун бюлэцсц вя истифадяси ясас 

эютцрцлцр. 

 Azяrbaycan mцstяqиllиk яldя etdиyи иlk иllяr ərzində mиllи иqtиsadиyyatыn 

тяняззцлц давам едирди. Милли эялир, сянайе, кянд тясяррцфаты сащяляринин истещсал 

щяжми илbяil 30-40% ашаьы дцшмякдя давам едирди. Няqlиyyat blokodasının 

yaranması, daxиlи vя xarиcи ялагялярин кясилмяси, bu dюvцrdя иqtиsadи ислащатlarыn 

olmamasы, qяbul olunmuш qanunlarda normatиv aktlarыn ишlяmяmяsи 

иqtиsadиyyatыn иnkишafыna mane olmuшdur. 1991-1993-жц илляр Azяrbaycan 

иqtиsadиyyatы aьыr bюhran ичяrиsиndя иdи. Neft sяnayesиndя dя bюyцk чяtиnlиklяr 

yaranmышdыr. Keчmишdя mяrkяzdяn  neft sяnayиsиnиn  иnkишafыna dиqqяt azalmыш 

vя bu sahяnиn malиyйяlяшmяsи yetяrиncя olmamыш, nяtиcяdя Respublиkada neft 

hasиlatы aшaьы dцшmцшdцr. Беля ки, 1990-жы иллярдя нефт щасилаты təxminən 2 dəfə 

азалмышдыр. Bu иsя neft sяnayesиnи baxыmsыzlыq ucundan tяdrичяn pиs vяzиyyяtя 

gяtиrиb чыxarmышdыr. Bununla belя  Azяrbaycanыn neft sяnayesиndя иstиsmar 

mцddяtи чoxdan keчmиш, fиzиkи vя mяnяvи cяhяtdяn чox kюhnяlmиш, ekolojи vя 

tяhlцkяsиzlиk nюqteyи nяzяrиndяn иstиsmara tam yararsыz kюhnя texnolojи 

avadanlыqlar, plаtformalar vя estekadalar keчmиш иttиfaqdan mиras qalaraq, bu 

sahяlяrиn иnkишafыna da maneчиlиk tюrяdиrdи . 
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 Bu vяzиyяtdяn чыxmaq цcцn юlkя иqtиsadиyyatыna, o cцmlяdяn neft 

sяnayesиnя kцllц mиqdarda иnvestиsиya qoyuluшuna ehtиyac duyulurdu. Neft 

sяnayesиnиn bцtцn sahяlяrиndяkи kюhnя avadanlыqlarыn dцnya standartlarыna 

uyьun gяlmяmяsи vя onlarыn yenи mцasиr texnolojи avadanlыqlarla яvяz 

olunmasы bu sahяnиn иnkишafыna tяsиr gюstяrяn yeganя amиl idi. Mяhz bu 

bюhrandan чыxmaq, Azяrbaycan иqtиsadиyyatыnы иnkишaf etdиrmяk, xalqыmыzын 

rиfahыnы qыsa mцddяtdя daha yaxşı sяvиyyяйя qaldыrmaq цчцn  Azяrbaycan 

dюvlяtи,  иnkишaf etmиш Qяrb dюvlяtlяrиnиn neft шиrkяtlяrи arasыnda  mцqavиlяlяrиn 

baьlanmasыnı daha vacib hesab etdi. Bu dюvrdя Azяrbaycanda sosиal-иnkишafы iki 

мярщяляйя bюlmяk olar. 

Биринжи   мярщяля 90-cы иllяrиn яvvяllяrиnя qяdяr olan dюvrц  яhatя edиr. Bu 

иllяr ящалинин щяйат сявиййяси иqtиsadи бющран, инфлйасийа (инфлйасийанын сявиййяси 

1400-1600% тяшкил едирди) фaktиkи юlkя иqtиsadиyyatыnыn иdarя olunmamasы иlя 

xarakterиzя olunur. Bu иllяrdя malиyйя-bank, pul-kredиt, xarиcи иqtиsadи 

sиyasяtиndя-keчmиш SSRИ Respublиkalarы иlя oлan иqtиsadи яlaqяlяrиn kяsиlmяsи, 

manatыn dollara nиsbяtиndя bюyцk иnflйasиyanыn olmasы vя s. юlkяdя mиllи 

иqtиsadиyyatыn иnkишafыnа mяnfи tяsиr  gюstяrmишdиr. 

Икинcи мярщяля, 1995-cи иldяn sonra başlayır. Son illərdə юlkя 

иqtиsadиyyatыnda яsaslы radиkal dяyишиkликlяr, makroиqtиsadи sabиtlиk, 

иqtиsadиyyatыn dиrчяlиши vя xalqыn hяyat sяvиyyяsиnиn yaxшыlaшmasы kиmи yadda 

qalыr. Belя kи, bu иllяrdя Hюkцmяtиn bцdcя sиyasяtиndяkи qяtиyyətliyi nяtиcяsиndя 

pul-kredиt vя vergи sиstemиndяkи dяyишиklяr, bazar иqtиsadиyyatыna keчиd цчцn 

normal шяraиtиn yaradыlmasы, иqtиsadи sferada bиr sыra dяyишиklиklяr edilmişdir. 

Yяnи иqtиsadи sahяlяrdя 250 yaxыn qanunun vя 700 dяn чox normatиv hцquqи 

aktlarыn qяbul edиlmяsи, ЦDM hesabыna bцdcя kяsиrlяrиnиn 1-2%-я qяdяr 

azaldыlmasы, Mиllи Bankыn faиz hesablarыnыn 10%-я qяdяr endirilməsi, mиllи 

manatыn dollara nиsbяtяn kursunun sabиtlяшdиrиlmяsи, юzяllяшmяdя чek, pul 

aуksиonlarыnыn tяшkиlи vя torpaq ислащатлары, юlkяdя kvota sиstemиnиn lяvьи, vergи 

вя ихражат sиyasяtиndяkи dяyишиklиklяrиn edиlmяsи тядбирляри щяйата кеçirilməsi idi 

.  
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Bu cцr иqtиsadи gюstяrиcиlяrиn яldя edиlmяsиndя stиmul vя bцnюvrя rolunu 

mяhz xarиcи иnvestиsиyalar, xцsusи иlя neft, qaz vя onlara yaxыn olan sahяlяrя 

qoyulan investisiyalarыn bюyцk rolu olmuшdur. Юlkяyя xarиcи иnvestиsиya 

axыnыnda daha fяal юlkяlяrdяn ABШ, Bюyцk Brиtanиya, Tцrkиyя, Rusиya, 

Norveч, Иran vя Almanиyanы gюstяrmяk olar. Инвестисийа динамикасы 

Азярбайжанда ашаьыдакы дяйишмя мейлляриня маликдир. 

Жядвял 1.3. 

Инвестисийа qoyuluшlarыnыn artыm динамикасы вя мянбяляри 

  İllər 

Mənbə Ölç.vah 1999 2000 2003 2005 2008 2010 2012 

Bütün maliyə  mənbə 

ləri hesabına qoyulan 

investisiyalar 

mlrd.man 

 

mlyn.$ 

2403.4  

 

544.0 

6448.9 

 

1441.4 

20462.0 

 

4166.7 

22914.2 

 

4652.6 

21392.8 

 

4321.8 

20848.0 

 

4190.6 

20500.0 

 

4100.0 

Daxili investisiyalar mlrd.man 

mlyn.$ 

746.4 

168.9 

2301.4 

514.4 

4387.5 

893.4 

7000.0 

1421.3 

8800.0 

1777.8 

10500.0 

2110.6 

12000.0 

2400.0 

Xarici investisiyalar mlrd.man 

mlyn.$ 

1657.0 

375.1 

4147.5 

927.0 

16074.5 

3273.3 

15914.2 

3231.3 

12592.8 

2544.0 

10348.0 

2080.0 

8500.0 

1700.0 

Birbaşa investisit mlyn.$ 220 262 3060.3 2971.3 2264 1790 1400 

Neft qaz sənayesinə mlyn.$ 139 546 2810.2 2800 2080 1570 1100 

                                       

Жядвялдян эюрцндцйц кими, инвестисийа щяжми щям мцтляг, щям дя 

мянбяляр щесабына  дахили вя харижи амиллярдян  асылы олараг республикада 

игтисадиййатын сащя гурулушуна уйьун олараг дяйишир. Беля ки, нефт секторунун 

пайы 60-70% тяшкил етмякля, бирбаша мягсядли лайищяляр цчцн айрылыр. Daxili 

investisiyaların artım tempinin 2000 ci ildən xarici investisiyaların artım tempinə 

nisbətən daha üstün olması müşahidə olunur. 

       Azяrbaycanda neft vя qaz hasиlatыnы artыrmaq цчцn neft sяnayesиnя xarиcи 

иnvestиsиyalarыn cяlb olunmasы onun иnkишafыnы sцrяtlяndиrяcяkdиr.  
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2.2Neft potensialının iqtisadi dövriyəsi investisiya və struktur amilidir. 

               Neft vя qaz ehtиyatы Xяzяr regиonunda, o cцmlяdяn Azяrbaycanda kиfayяt 

qяdяrdи. Xяzяrиn Azяrbaycan sektorunda bu vaxta qяdяr 27 neft vя qaz 

yataqlarы aшkar olunub. Bunlardan он сяккизи hal-hazыrda ишlяyиr, дюрд yataqda 

hasиlat qurtarыb vя беш yataq юz nюvbяsиnи gюzlяyиr. Цmumиyyяtlя xarиcи 

иnvestorlar neft vя qaz sяnayesиnя иnvestиsиya qoyuluшlarыnda  яsasяn  иkи amиlя  

fиkиr verиrlяr.      Bunlardan bиrи - neft vя qaz yataqlarыnыn ehtиyatlarы, dиэяrи иsя 

- юlkя daxиlиndяkи иnvestиsиya mцhиtи вя онун тяминатыдыр.Иnvestиsиya mцhиtиnиn 

yaradыlmasы яn vacиb mяsяlяlяrdяn bиrи kиmи мювжуд ислащатларла баьлыдыр. 

Хarиcи иnvestиsиyalarыn зярурилийи инвестисийанын тяшкили вя онун ганунверижилик 

базасынын мянафеляря уйьунлашмасы иля тямин едилир. Фикримизжя, иnvestиsиya 

mцhиtи комплекс шяраитин, о жцмлядян цч ясас elementиn ишtиrakы иlя tяmиn oluna 

bиlяr: sиyasи, иqtиsadи vя hцquqи elementlяr. Sиyasи baxыmdan Азярбайжанda hal-

hazırda игтисади артымda davamlı вя таразлы инкишаф динамикаsыnыn normal rejиm 

formalaшmышdыr. Щяр бир иqtиsadи element bиr neчя иqtиsadи gюstяrиcиlяr яsasыnda 

formalaшыr. Bu gюstяrиcиlяrя иqtиsadи иnkишafыn sяvиyyяsи, иqtиsadи иnkишafыn artыm 

dиnamиkasы vя onun prespektиvlяrи, иnflйasиyanыn sяvиyyяsи, mиllи valyutanыn 

dюnяrlиyи vя sabиtlиyи, tяdиyйя balansыnыn  vяzиyyяtи, xarиcи иqtиsadи 

mцnasиbяtlяrиn sяvиyyяsи vя vяzиyyяtи, юlkяdя kapиtalыn hяrяkяtи rejиmи vя s. 

аиддир. 

Olkяmиzdя xarиcи иnvestorlarыn hцquqи tяnzиmlяnmяsи bиr qayda olaraq 

beynяlxalq hцquqи norma, normatиv aktlara яsaslanыr vя xarиcи иnvestorlara 

mиllи rejиm vя яlverишlи шяraиt rejиmи statuslarы tяqdиm edиlиr.  

Инвестисийа мцщитинин йарадылмасы цчцn юlkяdя юzяllяшдирmяnиn 

sцrяtlяnmяsи, mцяssисяlяrиn malиyйя иntиzamыnы mюhkяmlяtmяk, bцdcяnиn 

иcrasыnы tяmиn etmяk,  vergи sиyasяtиndя dяyишиklиklяr, tarazlaшdыrыlmыш vergи-

bцdcя vя pul- kredиt sиyasяtиnи hяyata keчиrmяk, bank ишиnи tяkmилlяшdиrmяk vя 

kredиt tяшkиlatlarыnыn fяalиyyяtиnя nяzarяtи gцclяndиrmяk,  dюvlяt tяrяfиndяn 

sahиbkarlыьыn fяalиyyяtиnиn genишlяndиrиlmяsи цчцn kompleks tяdbиrlяrиn 

gюrцlmяsи, mиllи sahиbkarlыьыn konsepsиyasыnыn yaradыlmasы, sahиbkarlыьыn 
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иnfrastrukturunun genишlяndиrиlmяsи, dюvlяt vя юzяl sektorlar arasыnda 

mцnasиbяtlяrиn tяnzиmlяnmяsи иnvestorlar цчцn sabиt vя шяffaf oyun 

qaydalarыnыn yaradыlmasыdыr. Bu шяraиt Xяzяryanы юlkяlяrlя mцqayиsяdя 

Azяrbaycan vя Qazaxыstana daha чox шans verиr kи, onlar yaxыn 10 иldя 

dцnyada neft иxrac edяn юlkяlяr sыrasыna чыxsыnlar. Bununla yanaшы bu юlkяlяrиn 

rяhbяrlяrи юlkяnиn neft vя qaz sektoruna qoyulan иnvestиsиya цчцn hяr cцr 

шяraиt yaratmышlar . 

   1993-cц иlя qяdяr Azяrbaycan иqtиsadиyyatыna bиr manat da olsun 

иnvestиsиya qoyulmamышdыr. 1994-2000-cи иllяrdя юlkя иqtиsadиyyatыna qoyulan 

иnvestиsиyalarыn cяmи 5,5 mlrd. dollar olmuшdur kи, bunun da 60% yяnи 3,3 

mlrd. dollarы neft sektorunun qalan 2,2 mlr dollarы иnfrastrukturanыn иnkишafы 

vя baшqa sahяlяrиn dиrчяlишиnиn  payыna dцшцr. Xarиcи kapиtalыn юlkя 

иqtиsadиyyatыna axыnы яsasяn sяnaye sahяlяrиnиn yenиdяn qurulmasыna, tиkиntи, 

nяqlиyyat , komunиkasиya  komplekslяrи vя диэяр sahяlяrиn иnkишafыna mцsbяt 

tяsиr эюstяrmишdиr. Son иllяrdя xarиcи kompanиyalarыn elan etdиklяrи tenderlяrdя 

yerlи podratчы tяшkиlatlarыn ишtиrakы vя hяmиn tenderlяrdя qalиb чыxmasы 

nяtиcяsиndя 50 mиnя yaxыn Azяrbaycan vяtяndaшlarыnыn ишlя tяmиn olunmuш vя 

yцksяk maaш almalarы иlя nяtиcяlяnmишdиr .   

  Qяrbиn aparыcы шиrkяtlяrи иlя baьlanmыш mцqavиlяlяrиn nяtиcяsиndя hasиl 

olunacaq neftиn vя qazыn satышыndan яldя edиlяn mяnfяяt hesabыna Azяrbaycan 

иqtиsadиyyatыnыn peрspektиv sahяlяrиndя yцksяk texnologи avadanlыqlarыn 

quraшdыrыlmasыnы tяmиn edяrяk, иnfrastrukturun yenиlяшdиrиlmяsиnя иmkan 

verяcяkdиr. Иrи neft шиrkяtlяrиnиn Azяrbaycan Respublиkasыnda uьurlu иши, 

xarиcdя dюvlяtиmиzя etиmadы mюhkяmlяndиrяcяkdиr vя шцbhяsиz kи, yenи xarиcи 

иnvestиsиyalarыn cяlb edиlmяsиnя zяmиn yaradacaqdыr.  

 Xarиcи иnvestиsиyalarыn юlkя иqtиsadиyyatыna cяlb olunmasы Azяrbaycanыn 

dцnya иqtиsadиyyatыna иnteqrasиyasыnы sцrяtlяnmяsиndя яsas rol oynamaqla 

yanaшы, Azяrbaycanыn neft vя qaz sektorunun иnkишafыnda hasиl olunan neftиn 

vя qazыn dцnya bazarыna чыxarыlmasыnda vя dцnya цчцn яhяmиyyяtlи olan neft 

vя qaz kяmяrlяrиnиn чяkиlmяsиndя bюyцk rol oynayacaqdыr. Bu enerjи 
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resuslarыnыn dцnya bazarыna nяqlи  tяkcя Azяrbaycan цчцn deyиl, o, eynи 

zamanda Orta Asиya, xцsusяn Гazaxыstanыn enerjи resuslarыnыn dцnya bazarыna 

чatdыrыlmasыnda  яsas marшrut kиmи Avropa-Qafqaz-Asиyanыn mяrkяzlяшmиш 

rolunu oynayacaqdыr vя bu nяqlиyyat marшrutu keчmишdяkи “Иpяk Yolunun” 

yenиlяшmяsиdиr. Bunu Avropa vя Asиyanыn 32 dюvlяtи dяsdяklяyиr . 

1994-cц иlиn 20 sentyabrыnda “Яsrиn mцqavиlяsи” adlandыrыlan nяhяng neft 

kontrakt иmzalandи. Bu XX яsrиn яn bюyцk vя яn яhяmиyyяtlи игтисади-сийаси 

мягсяд дашымагла республиканын игтисади инкишаф тарихиндя йени тясяррцфатчылыг 

формасы вя тяшкилати-игтисади идаряетмя структуру кими йени хцсусиййятляр кясб 

етди. Bu mцqavиlя 30 иllиyя Xяzяr dяnиzиnиn Azяrbaycan cektorunda dяnиz 

suyunun dяrиnlиyиnиn 150-200 metrlиyиndя yerlяшяn”Azяrи”, “Чыraq”, “Gцnяшlи”  

yataqlarыnda neft vя qaz hasиlatыdыr. Azяrи-Чыraq-Gцnяшlи” yataqlarыnыn чыxarыla 

bиlяn tяbии ehtиyatlar tяqrиbяn 5,4-6,0 mиlyard barel (vя yaxud 825 mиlyon ton) 

hяcmиnя malиkdиr vя Bakы шяhяrиndяn 100 km mяsafяdя dяnиzdя yerlяsиr. AЧG 

layиhяsиndя ишlяr 4 mяrhяlя цzrя aparыlыr. Иlkиn neft layиhяsи-1997-cи иldяn 

baшlayыr vя 2008 cи иldя gцndя 133 mиn bareldяn, 2009-cu иldя 1mиlyon 

barelяdяk hasиlatыn artmasы nяzяrdя tutulur. Bu иsя dцnyada neft vя neft 

mяhsullarыna artan tяlabatыn 10%-и demяkdиr .  

Bu yataqlarыn иlkиn ehtиyyatlarы-511mln.t neft vя 55mln.kub.m sяmt qazы 

hesab olunurdu. Bunun цчцn  яsrиn kontraktыnыn иlk шяrtlяrиndя иштирак пайы вя 

мянфяят бюлэцсц юз яксини тапыр: 

- Respublиkanыn mцlkиyyяtи-258mln.t neft vя bцtцn 55mln.kub.m sяmt 

qazы  

- Xarиcи kompanиyalarыn mцlkиyyяtи-64 mln t. neft 
   

- Qoyulacaq иnvestиsиyanыn mиqdarы-7,4 mlrd. ABШ dollarы. 

- Azяrbaycanыn gяlиrи-34 mlrd. ABШ dollarы. (иnfиlyasыz) 

- Xarиcи kompanиyalarыn gяlиrи-8mlrd. ABШ dollarы. 

Kontraktыn ишtиrakчыlarыnыn pay bюlgцsцndя Azяrbaycan tяrяfи-80%, xarиcи 

kompanиyalar 20%-hяcmиndя razыlaшdыrыlmышdыr. Sonradan ”Azяrи”, “Чыraq”, 

“Gцnяшlи” yataqlarыnda qazыlmыш quyularda aparыlmыш “kяшfиyyat ишlяrиnиn 
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materиallarы иnterpretasиya olunaraq ehtиyyatlarы dяqиqlяшdиrиlmиш vя яvvяlcя-

640 mln.t, sonradan 720-mlи.t daha sonra 825mиl.t neft vя 100-150 mln.m.kub 

sяmt qaz olduьu sюynяlиlmишdиr .  Яsrиn kontraktыnыn ardыnca daha bиr bюyцk 

yataq “Шahdяnиz” qaz vя qaz-kondensat yataьыnыn иslяnиlmяsиnя daиr mцqavиlя 

иmzalandы. Цmumи sahяsи-859,8 kv.km vя Xяzяrиn Cяnub-Шяrq sahиlиndяn 100 

kиlometr mяsafяdя dяnиz suyunun sяvиyyяsи 50-500 metr dяrиnlиkdя yerlяшяn 

“Шahdяnиz” qaz vя qaz-kondensat yataьыnda qazыlan иlk qиymяtlяndиrmя 

quyusu gюstяrdи kи, Шahdяnиz dцnya mиqyaslы qaz yataьыdыr vя onun tam 

mиqyaslы ишlяnmяsи zamanы чыxarыla bиlяn potensиal ehtиyatlarы 500 mиlyard 

kub.m.-dяn artыq qaz, 200 mln.t-neft, vя 40 mln.t qaza kondensatdыr. Bu 

layиhяnиn reallaшmasы цшцn lazыm olan иnvestиsиya 4-5 mlrd ABШ dollarы 

hяcmиndяdиr. Kяшfиyyat mцddяtи 3-иl tяyиn edиlmишdиr.  Burada 1998-cи иldя 

aparыlmыш mяdяn kяшfиyyat-geofиzиkasыnыn materиallarыnыn тящлили эюстярир ки, 

5620-5818 mетр иntervalыnda Balaxanы sиvиtasыnыn сяккизинжи horиzontunda, 

6000-6150 mетр иntervalыnda Balaxanы sиvиtasыnыn онунжу horиzontunda vя 

6209-6307 mетр иntervalыndа-Fasиlя sиvиtasыnda bюyцk qaz yataьыnыn olmasы 

aшkar olunmuшdur. Sonradan 1999-cu иldя qazыlmыш quyunun 6225-6289-

mетрdя (Fasиlя sиvиtasыnda) bиr neчя rejиmdя perferasиya ишlяrи aparыlmыш vя 

nяtиcяdя 15-mиллиmетр dиametrи  olan шtuчerиn kalonunda 500 atmосфер tяzyиqdя 

sutkada hяcmи 1,5 mln.kub.mетр-qaz vя 400 tон qazakondensat  alыnmышdыr . 

Bu mцqavиlяnиn иmzalanmasы Azяrbaycan dюvlяtиnиn dцnya иqtиsadи sиstemиnя 

иnteqrasиya etmяsи, onun sиyasи mюvqeyиnиn mюhkяmlяnmяsи vя beynяlxalq 

иmиcиnиn yцksяldиlmяsи яsasяn иkи истигамятдя глобал стратеъи нятижяляр ялдя 

етмяк цчцн тяртиб олунмушдур. 

Bиrиncиsи-neft vя qaz ehtиyatlarыnыn zяngиnlиyи baxыmыndan Xяzяrиn 

Azяrbaycan sektoru, o cцmlяdяn Abшeron yarыmadasыnыn cяnub akvatorиyasы 

daha perspektиvlиdиr. Bu sektorun akvatorиyasыnda elя bиr sahя yoxdur kи, 

orada neft vя qaz axtarышы zamanы yцksяk geolojи nяtиcя яldя olunmasыn. 

Иkиncиsи -  республика стратеъи инкишаф мягсядляриня уйьун neft 

mцqavиlяlяrиnи baьlamaq цчцn яn baшlыca шяrtlяrdяn bиrи Xяzяrиn statusu vя 
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Xяzяr dяnиzиnиn dиbиndяn чыxan karbohиdrogen ehtиyatlarыnыn dцnya bazarыna 

nяqlи цчцn чяkиlяcяk kяmяrlяr haqqыnda mюvcud fиkиr ayrыlыqlarыnы aradan 

gюtцrdц vя юlkяdя яlverишlи sиyasи иqlиm шяraиtиnи yaratmaq vяzиfяsиnи dя 

mцvяffяqиyyяtlя hяll edя bиldи. Yenи neft erasыnыn tяmяlиnи qoyan "Яsrиn 

mцqavиlяsи" иmzalanmaьa hazыrlanarkяn, дювлят сийасяти Azяrbaycan neftиnиn 

bиrgя ишlяnиlmяsиndя яsas sиyasи vя иqtиsadи amиllяrи nяzяrя alыb bu neftиn цчцncц 

mиnиllиkdя Azяrbaycan xalqыna, onun gяlяcяk nяslиnя xиdmяt etmяsиnиn 

иstиqamяtlяrиnи dя mцяyyяn etmiшdиr. 

Azяrbaycan bu mцгavиlяlяrиn baьlanmasы иlя юzцnцn dцnya, dцnya 

иqtиsadиyatы цчцn aчыq юlkя olduьunu nцmayиш etdиrmяklя yanaшы Azяrbaycan 

Respublиkasыnыn suveren hцquqlarыnыn bяrqяrar olduьunu, Azяrbaycanыn tam 

mцstяqиl dюvlяt olduьunu, xalqыmыzыn sяrvяtlяrиnя юzцnцn sahиb olduьunuн 

игтисади ясасларыны йаратды. Bu mцqavиlяnи иmzalamaqla Azяrbaycan 

Respublиkasы иlя dцnyanыn иnkишaf etmиш dюvlяtlяrи, onlarыn яn bюyцk шиrkяtlяrи 

arasыnda яlaqяlяr тясяррцфат фяалиййятин Азярбайжан моделини йаратды, 

Azяrbaycan иqtиsadиyyatыnыn dцnya интеграсийа системиня, azad bazar 

иqtиsadиyyatыna qoшulmasы цчцn яsas yarandы. Bu mцqavиlяnи иmzalamaqla 

dцnya тяжрцбясиня уйьун  mцstяqиl Azяrbaycan Respublиkasынын игтисади 

мцщити трансформасийа олунду. Azяrbaycanda demokratиk prиnsиplяrиn 

bяrqяrar olmasы vя иnkишaf etmяsи цчцn нефт контрактлары хцсуси рол ойнайыр. Bu 

mцqavиlяляриn иmzalanmasы bazar иqtиsadиyyatыnыn Azяrbaycanda hяyata 

keчиrиlmяsи вя онун инкишафы цчцн зямин йарадыр. Bu mцqavиlяnиn иmzalanmasы 

respublиka иqtиsadиyyatыna xarиcи иnvestиsиyalarыn cяlb olunmasы цчцn genиш yol 

aчdы, baшqa fяalиyyяt sahяlяrиnя aиd шиrkяtlяrиn dя Azяrbaycanda ишlяmяsи цчцn 

zяmиn yaratdы. Bazar иqtиsadиyyatыnыn bяrqяrar edиlmяsи yolunda иlk иrи addыm 

olmuш bu mцqavиlя Азярбайжанда игтисади инкишафын стратеэийасыны вя онун 

принсиплярини йаратды, таразлы инкишаф вя динамизм принсиплярини формалашдырды.  

Нефт контрактларынын цмуми жящятляри иштирак пайы вя мянфяят бюлэцсцндя 

республиканын мянафеляринин горунмасыдыр. Нефт контрактларында 

республиканын формалашмыш нефт потенсиалыны биржя истещсала жялб едилмяси, 
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щямчинин карбощидроэенлярин щяжми артдыгжа эялир пайынын мцтярягги 

дяйишмяси ясас мейар кими гябул едилир. Республикада  нефт щасилатынын тяшкили вя 

идаря едилмяси цчцн ортаг нефт ширкяти йарадылыр ки, о, да ямяли идаряетмя 

мясялялярини вя тясяррцфатчылыьын техники-игтисади эюстярижилярини тянзимляйир.  Нефт 

контрактларында харижи инвестисийаларын пайланма структуру Жядвял 1.4- də 

verilmişdir. 

Жядвял 1.4. Neft yataqlarы layиhяlяrиnиn иstиsmarыna nяzяrdя tutulan xarиcи 

sяrmayя qoyluшunun hяcmи. 

1.   
        Neft yataqlarы 

Иstehsalы hяcmи 
( mиl. ton) 

Qoyul.sяrmayя.
hяcmи                                              

(mlrd ABШ dol) 

Azяrbaycanы
n payы                      
%-lя 

2.  “Azяr”  “Чыraq” “Gцnяшlи  630 12-14 10 
3.  “Qarabaь” 80-15 1,7-2,0 7,5 
4.  “Шahdяnиz” 100,0 4,0 10,0 
5.  “Dan-ulduzu-яшrяfи” 100-150,0 1,5-2,0 20 
6.  “Lяnkяran-Talыш-dяnиzи” 100 1,5-2,0 25,0 
7.  “Yalama” (D-222) 100 1,5-2,0 40,0 
8.  “Abшeron” 150 -300 3-3,5 50,0 
9.  “Naxчыvan” (keчmиш   d-33) 75-100 5,0 50,0 
10.  “Oьuz” 75,0 2,0 50,0 
11.  “Kurdaшы”  90-120 2,0 50 
12.  “Gцney-Qяrb-Qobustan” 30-60 0,3-0,5 20 
13.  “Иnam” 150-250 3-4 50 
14.  “Muradxanlы” 50-80 1-1,5 50 
15.  “Aalov” ”Araz” “Шяrq”  150-300 9,0 40,0 
16.  “Kцrsяngи” “Qarabaьlы”  60-90 0,5-0,8 50,0 
17.  “Atяшgah” 100,0 2,0 50,0 
18.  “Zяfяr”, “Mяшяlи”,  120-150 2,0 50,0 
19.  “Lerиk-dяnиzи”, “Savalan” 100,0 2,0 50,0 
20.  “Padar” 50-100 0,8-10 20,0 

        
 

Жядвялдян эюрцндцйц кими, истещсал щяжми чох олан лайищяляря гойулан 

сярмайяlяrin щяжми baxımından Азярбайжанын payının хцсуси чякиsi ямсала эюря 

аздыр.  Belə ki, «Азяри-Эцняшли-Чыраг» лайищяляриnin istismarına 12-14 млрд. 

АБШ доллары nəzərdə tutulduğu щалда «Dan-ulduzu-яшrяfи», «Абшерон», 

«Лянкяран-Талыш дянизи» və «Йалаmа» лайищяляриндя ейни истещсал щяжми olan 

yataqların istismarına 1,5-2,0 млрд. АБШ доллары nəzərdə tutuluр ки,  бунунда 20-

50%-и Азярбайжан Республикасынын щесабына планлашдырылыр.  
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Харижи нефт шикрятляринин айры-айры лайищялярдя иштирак пайы онун капитал 

гойулушу иля мцяййянляшир. Bununla belə yataqların кяшфиййат мцддяти, 

инвестисийаларын мигдары вя ещтийатлар арасында бирбаша ялагяlər мювжуддур. 

Беля ки, инвестисийа тутуму йаtагларын техники-игтисади параметрляри иля юлчцлцр. 

Она  эюря дя йатагларын ещтийатлары иля тяляб олунан инвестисийа арасында нисбят 

инвестисийа тутумуну сяжиййяляндирир. 

w

ЪН
=Ъ

Т

Т       (1.1) 

бурада, ЪНТ – инвестисийа щяжми; 

               W – йатагларын ещтийат щяжми. 

Нефт йатагларынын игтисади вя эеолоъи структуру щямин йараглара айрылан 

вясаитин щяжмини вя мцддятини планлашдырмаьа имкан верир. Айры-айры 

ширкятлярин пайы онун айырдыьы вясаитля тянзимлянир. Беля ки, йатаьын цмуми 

еффекти, бцтювлцкдя  ващид ямяли тяшкил олунмуш шикрятлярин сямярялилик 

фяалиййятиндян хейли асылыдыр. Беляликля, ямялиййат ширкятляри пай бюлэцсцнц, 

тяжщизат проблемлярини вя мянфяят нефтинин бюлэцсцнцн идаря едилмясини 

реаллашдырыр .  

 Azяrbaycanda hяyata keчиrиlяn neft strategиyasыnыn яsas mяqsяdlяrиndяn 

bиrи neft  artырмагла, онун эялирляриндян истифадя етмякдир. Neft hasиlatыnыn 

artыrыlmasы цчцn юlkяdя mюvcud olan neft ehtиyatlarыndan sяmяrяlи щасилат вя 

истифадя сямярясини артырмаг лазымдыр. Bu mяqsяdlя bu sahяyя bюyцk mиqdarda 

малиййя vяsaиtи yюnяldиlmяlи вя тяшкилати програмлар щазырланмалыдыр. Neft 

sяnayesиnя xarиcи иnvestиsиyanыn cяlb olunmasы bu sahяnиn texnиkи иqtиsadи 

gюstяrиcиlяrиnя mцsbяt tяsиr edяcяkdиr. Yenи texnologиyalarыn tяtbиqи, faydalы иш 

яmsalыnыn artыrыlmasы, kюhnя quyularыn ишlяk vяzиyyяtя gяtиrиlmяsи, debиtиnиn 

artыrыlmasы vя onlarыn gцcцndяn sяmяrяlи иstиfadя etmяklя bu sahяnиn иnkишafыna 

naиl olmaq mцmkцndцr. Neft sяnayesиnя yenи texnologиyalarыn tяtbиqи neftиn 

maya dяyяrиnиn aшaьы salыnmasыna иmkan verяcяkdиr. Bu baxыmdan dцnya 

bazar mцnasиbяtlяrиnиn formalaшmasыnda bu юzцnц gюstяrяcяkdиr. Neft 

sяnayesиnиn mцasиr dюvrцn tяlяblяrиnя uyьun иnkишaf etdиrиlmяsи цчцn яsas 
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sahяlяrlя yanaшы onun иnfrastrukturu иnkишaf etdиrиlmяlиdиr. Bu mяqsяdlя 

yюnяldиlяn иnvestиsиyalarыn sяmяrяlиyиnи artыrmaq цчцn иlk nюvbяdя onun 

sahяlяrи tяsnиflяшdиrиlmяlи vя hяr bиr sahяnиn neft sяnayesиnиn иnkишafыndakы yerи 

vя rolu mцяyyяn edиlmяlиdиr. Bu sиyasяt neft sяnayesиnиn иnfrastrukturunun 

bцtцn mцяssяlяrиnиn иnkишafыnы  яhatя etmяlи vя bu sahяlяrиn цmumи иnkишaf 

planыnыn tяrkиb hиssяsи kиmи qяbul edиlmяlиdиr. Eynи zamanda neft sяnayesиndя 

aparыlan иnfrastruktur sиyasяtи иnvestиsиya sиyasяtи иlя яlaqяlи hяyata 

keчиrmяlиdиr. Иnfrastrukturaya иnvestиsиyalarыn yюnяldиlmяsи  иstиsmar xяrclяrиnя 

qяnaяt, kommunиkasиya xяrclяrиnиn azaldыlmasы, tяkrar obyektlяrиn иxtиsar 

edиlmяsи, obyektlяrиn tиkиntиsи vя иstиfadяsи zamanы daha mцasиr 

avаdanlыqlardan иstиfadя edиlmяsи цmumи qяnaяtиn artmasыna vя иtgиlяrиn 

azalmasыna gяtиrиb чыxaracaqdыr. Чыxarыlan neftиn vя neft mяhsullarыnын xarиcи 

bazarlara nяql edиlmяsи цчцn neft sяnayesиnиn mцvafиq иnfrastrukturunun, 

xцsusяn dя nяqlиyyat sиstemиnиn olmasы bu sahяnиn beynяlxalq иqtиsadиyyata 

иnteqrasиyasыna шяraиt yaradыr. Neftиn, qazыn, vя neft mяhsullarыnыn  xarиcи  

bazarlara чыxarыlmasыnda boru kяmяr nяqlиyyatыnыn rolu bюyцkdцr. Bu nюv 

nяqlиyyat sиstemиnиn yaranmasыna daha чox vяsaиt tяlяb olunduьundan onun 

иnшa edиlmяsи цчцn beynяlxalq шиrkяtlяrиn vя xarиcи dюvlяtlяrиn ишtиrak etmяsи 

zяrurи sayыlыr. Mцasиr dюvrdя neft sяnayesиndя иnvestиsиya sиyasяtиnиn hяyata 

keчиrиlmяsиndя zamanыn (mцddяtиn) mцяyyяn edиlmяsиnиn яhяmиyyяtи 

bюyцkdцr. Neft sяnayesиndя иnvestиsиya qoyuluшu mяdяnlяrиn иstиsmara 

hazыrlanmasы, quyularыn qazыlmasы, yataqlarda avadanlыqlarыn quraшdыrылmasы, 

sыradan чыxan яsas fondlarыn dяyишdиrиlmяsи mяrhяlяlяrиndяn иbarяtdиr. Bu kиmи 

ишlяr arasыnda mюvcud olan fasиlяlяr, onlarыn mцddяtlяrи obyektlяrиn иqtиsadи 

gюstяrиcиlяrиnя tяsиr edиr, qazma vя tиkиntи tяшkиlatlarыnыn ишlяrиnиn hяcmlяrиnиn 

azalmasыna  sяbяb olur.  

Son nяtиcяdя иnfrastrukturun иnkишaf etdиrиlmяsи mяqsяdи иlя aparыlan 

иnvestиsиya sиyasяtи bцtцn юlkя иqtиsadиyyatыnыn иnkишafыna mцsbяt tяsиr 

gюstяrяcяkdиr. Faktиkи olaraq иnfrastrukturanыn xиdmяtи daиrяsиndя яlavя  

sяmяrя (effekt) yaranыr. Bu nюv sяmяrя neft sяnayesи daxиlиndя tяkrar иstehsalыn 
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surяtlяnmяsиnя, ayrы-ayrы tяsяrrцfatlarda ишlяrиn hяyata keчrиlmяsи vaxtыnыn  

azalmasыna, dюvrиyyя vяsaиtlяrиnиn sяrbяstlяшmяsиnя vя nяtиcяdя иstиsmara яlavя 

иstehsal gцclяrи buraxmadan халис эялирин аrtmasыna шяraиt yaradar. Neft 

sяnayesиnиn иnfrastrukturunun иnkишafыna yюnяldиlяn vяsaиtиn hяcmи яsas 

иstehsal prosesиnиn strukturundan, mяhsuldar qцvvяlяrиn yerlяшmяsиndяn, 

fяalиyyяtdя olan иnfrastrukturun иnkишafы sяvиyyяsиndяn чox asыlыdыr. 

Иnfrastrukturun иnkишafыna vяsaиt qoyуluшunun effektиvlиyиnиn mцяyyяn 

edиlmяsиnиn юzцnяmяxsus xцsusиyyяtlяrи vardыr. Bu xцsusиyyяtlяr онунла изащ 

олунур ки, нефт сащясинин иnfrastrukturanыn daxиlиndя yaranan мултипликатив 

effekt олуб, айры-айры сащялярин - rabиtяnиn иnkишafыndan яldя edиlяn effekt vя 

yaxud da yollarыn tиkиntиsиndяn яldя edиlяn effektдян чохдур. Neft sяnayesиnиn 

иnfrastrukturuna иnvestиsиyalarыn yюnяldиlmяsиndяn yaranan   иqtиsadи effekt 

xalиs mяhsulun vя gяlиrиn artыmы kиmи dя qяbul edиlя bиlяr. Нефт сянайесиндя 

мултипликасийа еффекти щямчинин республиканын истещсал инфраструктуру йарадан 

сащяляринин инкишафына сябяб олдуьу цчцн интеграл еффект кими ясас рол ойнайыр. 

Беля ки, нефт машынгайырмасындан истифадя, газма гуйулары вя нефтин дашынмасы 

цчцн бору вя диэяр материаллар истещсалы нятижясиндя бцтювлцкдя игтисади инкишаф 

мейли тямин олунур.  

Xarиcи юlkя шиrkяtlяrи  иlя яsrиn mцqavиlяsиnиn baьlanmasыndan sonra yenи 

texnologиyalarыn bu sahяyя  tяtbиqи sцrяtlяnmиш vя xцsusиlя dяnиzdя neft 

чыxarыlmasыna yenи цsullarыn tяtbиq edиlmяsи nяtиcяsиndя neft quyularыndan 

nяzяrdя tutulduьundan  bиr neчя dяfя чox neft vя qaz hasиlatы яldя едиляр, иткиляр 

азалыр, нефтин кейфиййяти вя онун емал дяринлийи йцксялир. Neft sяnayesиndя 

иnvestиsиya sиyasяtиnиn яsas иstиqamяtlяrиndяn bиrи yenи neft yataqlarыndakы 

hasиlatыn artыrыlmasы иlя yanaшы kюhnя mяdяnlяrиn bяrpasы, buruqlarda ишиn 

optиmal tяшkиlи, onlarыn иstиmarы vя qalыq neft ehtиyatlarыnыn hasиl olunmasыdыr. 

Инвестисийа щяжми нефт сянайесиндя эюрцлян ишлярин хяржляри иля ясасландырылыр. 

Инвестисийайа тялябат технолоъи тядбирлярля йанашы ресурсларын сечилмясиндя 

вариантларын яасаландырылмасы иля дя баш верир. Нефт лайищяляриндя технолоъи 

вариантлар йени технолоэийанын вя ямяк просесинин юзцнцн дяйишилмяси 
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перспективини нязяря алыр. Она эюря дя инвестисийанын тякрар истещсал 

структуруну прогнозлашдырмаг илкин йанашма методудур. Bu mяqsяdlя иlk 

nюvbяdя aшaьыdakы tяdbиrlяrя vяsaиt yюnяldиlmяlиdиr: 

- kюhnя hиdrotexnиkи qurьu vя sиstemlяrиn yenиlяrи иlя яvяz edиlmяsи; 

- sыradan чыxmыш neft-qaz-mяdяn avаdanlыqlarыnыn dяyишdиrиlmяsи; 

- kюhnя yataqlarda lay tяzyиqиnиn aшaьы dцшmяsиnиn qarшыsыnыn alыnmasы; 

- dяnиzdяkи vя qurudakы mяdяnlяrdя vя estakadalarda korrozиyaya 

qarшы tяdbиrlяrиn hяyata kesиrиlmяsи; 

- ишlяyяn avаdanlыqlarыn yenи ehtиyat hиssяlяrи иlя tяchиz edиlmяsи. 

Neft sяnayesиndя иnvestиsиyalаrыn bюlgцsц zamanы bu sahяnиn иnkишafыnda                   

aшaьыdakы тялябляр nяzяrя alыnmalыdыr: 

- zaman keчdиkcя neft yataqlarыnыn  mяhsuldarlыьы aшaьы dцшцr, bununla 

яlaqяdar yenи иstehsal gцclяrиnиn tətbiqi həticəsində hasilatı bиr 

sяvиyyяdя saxlanыlmasы; 

- sяmt qazlarыnыn yыьыlmasы vя utilizasiya edilməsi, чoxlu sayda 

aztutumlu qaz emalы qurьularыnыn yaradыlmasы; 

- mяdяnlяrиn иstehsal sяvиyyяsиnиn aшaьы dцшmяsи, yataqlarыn 

mяnиmsяnиlmяsи цzrя иш hяcmlяrиnиn artmasы; 

- neft hasиlatыnda яmяk tutumluluьunun azaldılmasы яlavя яmяk 

resurslarыnыn cяlb edиlmяsи . 

Нефт сянайесинин трансформасийасы, ямяк бюлэцсцндя иштирак едян 

ширкятлярин фярди мараглары иля йанашы, бцтювлцкдя тяшкилаты гурулуш кими 

формалашан йени ижрачы тяшкилатларын имканлары иля узлашмалыдыр. Бу тяшкилатлар 

бирэя капитал щесабына нефт щасилаты вя сахланмасы, нягли мцяссисяляринин вя 

технолоэийаларынын дцнйа рягабятиня уйьун инкишаф етдирилмялидир.  

Neft sяnayesиndя илкин нювбядя tиkиntи-quraшdыrma ишlяrи йени тялябляря 

уйьун тязялянмялидир. Чцnkи иstehsal gцclяrиnиn, яmяk resurslarыnыn vя qazma  

avadanlыqlarыn bиr yataqdan dиgяrиnя kючцrцlmяsи vaxtы yataqlarыn bиr-bиrиndяn 

aralы mяsafяlяrdя yerlяшяn qazma qurьularыnыn sюkцlmяsи vя quraшdыrыlmasыnыn 

qыsa mцddяtdя aparыlmasы иstehsal gцclяrиnя vя яmяk resuslarыna qяnаяtdиr. 



 

 

 

55 

 

 2.3. Нефт сянайесинин сосиал-игтисади мащиййяти вя онун rolunun тядгиги. 

Нефт-газ сянайеси Азярбайжан игтисадиййатында тарихи рол ойнамагла юлкя 

игтисадиййатынын айры-айры дюврлярдя вя дювлятчилик формаларында юлкянин 

тялябатыны юдямяк цчцн стратеъи ящямиййят кясб едиб. Онун комплекс кими 

формалашмасы Азярбайжан игтисадиййатынын ямяк бюлэцсцндя ихтисаслашма 

сявиййясини вя онун ролуну мцяййянляшдирир. Нефт газ сянайеси сащя кими ямяк 

просеси олмагла инкишаф едиб, инкишаф цчцн елми-техники тяряггинин вя кадр 

потенсиалынын формалашмасына сябяб олур. Нефт «потенсиалы» юзцнцн 

формалашма вя структуруна эюря диэяр сащялярдян фярглидир. Нефт-газ сянайеси 

просес олараг еколоъи, эеофизики амиллярдян асылы олмагла, онун спесификасы даща 

чох эялирляр эятирмяк габилиййятиня маликдир. Нефтin щасилаты, сатышы вя емалы 

арасында таразлы инкишаф олмазса onda щяр бир сащянин истещсал эцжляринин уйьун 

эялмямяси иткилярə эятириб чыхарыр. Она эюря дя комплекс тящлил вя инкишаф 

мейлляри тядбирляри йаратмаг цчцн бу сащянин щяр бир эюстярижисинин 

динамикасыны, мейллярины тядгиг едиб, нятижяляря эялмяк олар. 

Нефт - сянайе сащяси олмагла елми-техники вя интеллектуал потенсиалын 

истифадяси вя инкишафы цчцн ясас база ролуну ойнайыр. Беля ки,  нефт сянайеси, 

елми-техники тярягги иля йанашы йцксяк кейфиййятли  мящсул истещсалына эятириб 

чыхаран технолоъи просеслярин мяжмуу кими чыхыш едир. Она эюря дя нефт 

сянайесиндя нефтин емал  dəyəri онун щяр тонундан алынан икинжи вя цчцнжц 

мящсулларын тякрар емалы цчцн шяраит йарадыр. Она эюря дя нефт истещсал едян 

юлкялярин игтисади потенсиалынын спесифик хцсусиййятляри  вя ихтисаслашма сявиййяси 

мювжуддур.  

Характерик жящят олан нефт комплекси,  онун щасилаты вя емалы цчцн зярури 

олан машынгайырма, кимйа електроника, автоматлашдырма вя планлашма 

сащяляринин гаршылыглы тясири иля мцяййянляшир. Азярбайжанда нефт потенсиалынын, 

щямчинин кадр потенсиалынын формалашмасы онун елми базасынын инкишафы иля 

баьлыдыр. 
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Нефт сащя олараг щяр бир юлкядя чякилян хярж вя ялдя олунан мянфяятля 

игтисади сямяря ялдя едир. Бу хяржлярин ашаьы салынмасы, онун тяшкили вя идаря 

едилмяси тяжрубясиндян вя спесифик хцсусиййятляриндян асылы олмагла 

формалашдырылыр вя идаря олунур. Она эюря дя нефт щасилаты вя истифадясинин елми 

ясасларла гурулмасы онун кяшфиййаты, ещтийатлары вя истисмары кими айры-айры 

сащялярин вя системалты фяалиййятлярин гаршылыглы ялагяси модернляшдирилмяси 

проблемляри иля баьлыдыр. 

Диэяр сащялярдян фяргли олараг нефт щасилаты юлкя цчцн эялир эятирян сащядир. 

Онун щасилаты вя истифадясиндя Азярбайжан цчцн спесифик хцсусиййятляр 

мювжуддур. Нефт дювлят мцлкиййятиндя олмагла, онун дювлят тяшкили вя идаря 

олунмасы дювлятин стратеъи мягсядляри вя бюлэц принсипляри ясасында баш 

вермялидир. Дювлят мцлкиййятиндя олан нефт щасилаты дювлят  програмлары 

ясасында реаллашыр. Дювлятин стратеъи инкишаф консепсийасы нефт сянайесинин 

перспективи, нефт щасилаты вя онун истифадясинин алтернатив вариантларындан ян 

ялверишлиси вя юлкянин милли марагларыны тямин едян истигамятляри ясас эютцрцлцр. 

Республикада апарылан консептуал инкишаф истигамятляри нефт амилини нязяря 

алмагла ясасландырылыр, идаря олунур вя перспектив дюврдя онун тякрар истещсалы 

цчцн тядбирляр програмы щазырланыр. Нефт щасилатынын мящз ислащатлар дюврцндя 

бейнялхалг сявиййяли контрактлар иля  щяйата кечирилмяси юлкянин игтисади 

потенсиалынын,  ССРИ дювлятинин даьылмасы вя ислащатлар шяраитиндя тясяррцфат 

ялагяляринин позулмасы дюврц цчцн зярури мянбя кими юзцня йер тапмалыдыр. 

Мцстягиллик шяраитиндя нефт потенсиалы  республикада игтисади ислащатларын 

реаллашмасы цчцн малиййя мянбяйи функсийасыны ойнайыр. Бу мягсядля харижи 

ширкятлярин нефт щасилаты цчцн жялб едилмяси, мцяййян инвестисийа шяраитинин 

йарадылмасы вя пай бюлэцсц системиндя марагларын таразлыьы, верэи, идхал-ихраж 

шяраити, ющдяликляр вя мясулиййятляр системи йаратмаг вязифяляри Азярбайжан 

дювлятинин нефт стратеэийасы кими формалашмаьа вя инкишаф етмяйя башлады. Нефт 

стратеэийасы юз мащиййяти вя структур етибари иля мягсядли програм йанашма 

методолоэийасынын Азярбайжан нефти шяраитиндя нязяри вя практики аспектляринин 

цзвц вящдятидир. 
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Нефт сащяси марагларын кясишдини, тябии сярвятин истифадясиндя айры-айры 

субйект вя обйектлярин иштирак пайынын нязяря алынмасы, даща чох  перспектив 

инкишаф проблемляри иля баьлы олан тясяррцфат  фяалиййяти олмагла, юзцнямяхсус 

эюстярижиляр системи амилляри вя тянзимлямя методлары тяляб едир. Нефт сащясинин 

ясас игтисади мянасы онун цмуми дахили мящсулун формалашмасында, 

инвестисийа гойулушларынын истифадясиндя, ямяйин характери вя мязмунунун 

формалашмасында юзцнямяхсус хцсусиййятляр кясб едир. Мцстягиллик шяраитиндя 

нефт  эялирляриндян игтисади артым, сосиал-игтисади инкишаф вя ящалинин рифащы 

бахымындан истифадя едилмялидир. Азярбайжанын нефт потенсиалынын перспективини 

нязяря алараг онун истифадясинин ясас истигамятлярини республиканын консептуал 

инкишаф истигамятляриндя ахтармаг лазымдыр. Фикримизжя, бу консептуал 

истигамятляри ашаьыдакы истигамятлярин тядгиги вя идаря едилмяси, тясяррцфат 

механизминин тякмилляшдирилмясиндя ахтармаг лазымдыр. Бу истигамятлярин щяр 

бири юзцнцн мейар вя эюстярижилярини, тянзимлямя механизмлярини вя сосиал-

игтисади нятижялярини кясб едир. Бу проблемляри ашаьыдакы кими груплашдырмаьы 

тяклиф едирик: 

1. Сосиал-игтисади инкишафын сцрятлянмяси консепсийасы бахымындан нефт 

стратеэийасы сцрятлянмя стратеэийасынын обйектив зяруриййятиндян мейдана чыхыр. 

О игтисади артым вя сосиал инкишаф мейарлары аспектиндян тящлил едилмяли вя 

прогнозлашдырылмалыдыр.   

 Консептуал истигамятлярин сосиал приоритетляри иля нефтин ролу ашаьыдакы 

истигамятлярдя узлашмалыдыр: 

а) реэионларын сосиал-игтисади инкишафы; 

б) йохсуллуьун ляьви; 

ж) гцтбляшмянин игтисади ясасларынын вя формалашма мейлляринин обйектив 

тясвири вя перспектив мейллярин дювлят тянзимлянмяси; 

ч) интеграсийа просесляриндя ихражат йюнлц сийасятин щяйата кечирилмяси; 

д) ири корпорасийаларын вя трансмилли  компанийаларын инкишафы иля йерли 

ящалинин марагларынын тямин олунмасы; 
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е) республикада нефт секторунун инкишафы иля бцджя-малиййя сийасятиндя 

инкишаф цчцн зярури истигамятлярин мцяййянляшдирилмяси. 

Бу эцн  республикада консептуал инкишаф истигамятляриндя Бейнялхалг 

Валйута Фондунун, Дцнйа Банкынын, Авропа Игтисади Бирлийинин тялябляри 

бахымындан баш верян дяйишмялярин, йахуд прогнозлашдырылан тядбирлярин нефт 

амилини гиймятляндирмякля модефикасийасы ашаьыдакылардан ибарятдир: 

а) дахили  базарын горунмасы вя сащибкарлыьын инкишафы; 

б) иш йерляринин итирилмяси, йахуд йени иш йерляринин ачылмасы; 

ж) гиймят дяйишмяляринин прогнозлашдырылмасы иля компенсасийа 

механизмляринин тятбиги; 

ч) рифащын динамикасы вя сосиал тяминат проблемляринин щялли; 

д) инфлйасийанын сосиал-игтисади нятижяляринин гиймятляндирилмяси вя 

тядбирлярин ясасландырылмасы. 

ЫЫ. Сосиал-игтисади инкишафда щяйата кечирилян щимайячилик тядбирляринин 

мадди-малиййя, тяшкилати ясасларыны йаратмаг: 

а) бцджя сийасятинин тякмилляшдирилмяси онун даща чох инвестисийа йюнлц 

олмасы; 

б) инвестисийанын тяшвиги вя инкишафла узлашмасы; 

ж) реэионлара эцзяштли кредит вя цнванлы инвестисийа верилмяси; 

ч) сащибкарлыьы реэион фязасы цзря стимуллашдырылмасы; 

д) бцджядян кянар фондларын истифадясинин сямярясинин артырылмасы; 

е) нефт гиймятляринин дяйишмясинин дювлят бцджясиндя нязяря алынмасы; 

я) пенсийа ислащатларынын кечирилмяси йолу иля йашайыш минимумуна 

йахынлашманын сцрятлянмяси. 

Бу эцнкц игтисадиййатда ислащатларын сямярясиндя инщисарчылыг вя 

антиинщисар фяалиййятинин ганунверижилик базасы, онун тянзимлянмяси, ихраж вя 

идхал сийасяти сцрятлянмя цчцн ясас амилдир. Бу мягсядля ашаьыдакы амилляри 

тянзимлямяк важибдир: 

а) эюмрцк реъиминин сямяряли тяшкили; 

б) идхалда инщисарчылыьын гаршысынын алынмасы; 
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ж) дювлятин инщисар ролу явязиня онун антиинщисар тядбирляринин 

эцжляндирилмяси; 

ч) мцяййян эцзяштлярин ляьви иля йанашы бярабяр системлярин тятбиг едилмяси. 

Йухарыдакы консептуал инкишаф истигамятляр нефт секторунун игтисади 

йцкцнц, онун механизм кими истифадясини мцяййянляшдирир. Она эюря дя нефт 

секторуна айрыжа бир сащя кими йох, ващид игтисади системин мягсядляри вя 

ресурслары таразлыьында щялледижи идаря обйекти кими бахырыг. Истянилян идаряетмя 

обйекти ганунверижилик вя механизмляр системи иля тянзимлянир. Нефт секторунун 

фяргли жящяти, онун ади истещсал сащяси кими сямярялиlik мейары, максимум 

мянфяят эютцрмякля йанашы щямин мянфяятин сямяряли истифадяси иля юлчцлцр. Она 

эюря дя нефт секторуну тядгиг едяркян биз истещсал хцсусиййятляриндян даща чох 

онун сосиал-игтисади нятижяси, йахуд нефтля баьлы мясялялярин спектрал тясвири иля 

мяшьул олуруг. Нефт мящсулларынын тякрар истещсал просеси нятижясиндя онун 

истещлак дяйяринин дяйишмя профили чох шахяли олдуьу цчцн, онун истещсал вя 

истещлак арасындакы эялирлярин йенидян бюлэцсц даща эениш ящатя даирясиня 

маликдир. Она эюря дя нефт эялирляринин прогнозуна, формалашмасы амилляриня 

цмуми игтисади инкишафын макросявиййяли проблеми кими бахмаг айрыжа 

тядгигат предметидир. Мцасир дюврдя нефт эялирляринин игтисади-сийаси 

мащиййятини мцяййян едян конкрет програмлар вя истифадясини тянзимляйян 

норматив-щцгуги актлар мювжуддур. 

Нефт эялирляри, онун хяржляри мцстягил тядиййя балансы кясб етмякля юлкянин 

малиййя-кредит системиндя верэи эялирляри, сосиал мцдафия вя щямчинин бирбаша вя 

бцджя васитяси иля бюлэц вя йенидян бюлэц мцнасибятляриндя  апарыжы щялгя 

олдуьу цчцн игтисади идаряетмя системинин сащя бахымындан дейил, 

макросявиййяли тящлил вя прогнозу методолоэийасы бахымындан хейли 

ящямиййятлидир. 

Бу ясаслар нефт секторунун макросявиййяли  игтисади проблемляр  кими 

бахылмасына, онун сащя дахили вя сащядян кянарда диэяр функсионал игтисади 

системлярин ялагяси формасында тядгиг етмяйя вя идаря етмяйя имкан верир. 
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Нефт секторунун сосиал-игтисади эюстярижилярин динамикасы ашаьыдакы 

цмумиляшмиш жядвялdə verilmişdir. 

Жядвял 1.5. 

       Azərbaycanın sosial iqtisadi inkişaf göstğricilərində neft sektorunun rolu. 

Göstəricilər 1999 2004 2008 2012  

ÜDM(mlrd.man) 10669 23590 35053 47800  

Artım tempi - %-lə (nominal-real)  11.1 11.2 14.1  

Neft hasilatının artım tempi     (Mil.ton) 9.2 9.0 15.38 19.85  

Dövlət büdcəsinin gəlirləri  (Mlrd man) 1584.0 3543.0 6104.0 9422.0  

Artım tempi - %-lə(nominal-real)  2.1 0.5 24.8  

Neft fond. Dövlət büdcəsində xüsusi çək. % 38.0 29.6 29.0 26.0  

Vergilər ((Mlrd man) - 2359,6 4065,0 6632.0  

Dövlət sektorunun payı - 1652 2384.8 3793.0  

Qeyri dövlət sektorunun payı - 707.6 1704.8 2839.0  

İqtisadiyyatda orta aylıq Ə.H 62467 211606 383059 595000  

Sənayedə orta aylıq Ə.H 277.6  (1998) 499.8 685.6 1027,0  

Neft sənayesində orta aylıq Ə.H 579.7  (1998) 1090.7 1451.7 2003,0  

İxrac olunan məhsun xüsusi çəkisi ($ ABS) 637.2 1746.0 2591.0 3916,0  

O cümlədən neft sektorunda  1396.8 1816,0 2741.2  

Kapital qoyuluşu (Mlrd man       

                                 mil.$ ABŞ 

2403.0 

544.0 

6448.9 

1441.1 

20462.0 

4168.7 

22523.4 

4578.5 

 

O cümlədən neft sektorunda mil.$ ABŞ 139.8 546.1 2810.2 2800,0  

əmək ehtiyatları 4227.0 4685.8 4896.2 5002,0  

İşçilərin sayı sənayedə 304.3 200.2 170.9 169,0  

O cümlədən neft sektorunda 28.3 33.7 38.6 42,5  

Artım sürəti  1,19 1,14 1.10  

 

Жядвялдян эюрцндцйц кими, нефт секторунун игтисади эюстярижиляр 

системиндя ролу бцтцн аспектлярдя юзцнямяхсус йер тутур. 

Азярбайжан игтисадиййатынын инкишаф мярщяляляри бу мярщялялярдя  ясас 

синтетик эюстярижилярин дяйишмя  динамикасы вя реструктизасийа стратеэийасы нефт 

эялирляринин бцтцн сащяляр цчцн ортаг олмасыны даща приоритет истигамятляр цзря 

апарылмасыны тяляб едир. Азярбайжан Республикасынын дювлят эялирляри вя ящали 
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эялирляри арасында таразлылыьын вя нефт эялирляринин щяр ики мянбяя тясири нефт 

эялирляринин сонракы инкишафы иля баьлыдыр. Бу эцн Азярбайжанда дювлят  

эялирляринин формалашмасында ясас мянбяялярдян бири нефт эялирляри олмагла, 

дювлят хяржляринин мцдафия олунан хяржлярини вя инвестисийанын ясас щиссясини 

тяшкил едир. Яэяр нефт эялирляри олмазса, артыг формалашмыш потенсиал хяржляри 

юдямяк имканынын олмасы прогматик идаряетмя проблемидир. Нефт 

секторундан мювжуд игтисади инкишафа айрылан вясаит сонракы артым цчцн 

кифайят едяжякми?  Бу мясяляляр нефтдян эялян эялирлярин  истифадя цсуллары вя 

механизмляринин елми ясасларла сосиал-игтисади инкишафын прогнозунун ясас 

приоритетляри иля баьланмасы методолоэийасынын адекватлыьы дяряжясиндян асылыдыр. 

Гейри-нефт сектору бу эцн Азярбайжан игтисадиййатында ойнадыьы ролун 

эяляжякдя мултипликасийа еффекти щесабына артмаьыны тямин етмялидир. Она эюря 

дя перспектив прогнозларда характерик жящят бир тяряфдян нефт секторунун 

ролуну диэяр сащялярин инкишафындан сонра явяз едилмяси стратеэийасы ясас 

апарыжы мейл кими гябул олунур.  

Беля ки, бцджя прогнозларында 2005-жц илдя ЦДМ-ун тяркибиндя нефт 

секторунун пайы 50% прогнозлашдырылыр. Яэяр диэяр сянайе сащялярин дя ролуну 

нязяря алсаг, онда сянайе потенсиалы 53%-я гядяр йцксялир. Тябии ки, сянайенин 

пайынын нефт сектору щесабына формалашмасы, фикримизжя, республикада диэяр 

сащялярин аз инкишафыны эюстярир. Бу да юз нювбясиндя сянайе потенсиалынын 

ролуну игтисади инкишафда азалдыр.  

Дювлят эялирляринин формалашмасында нефт эялирляринин ролу бирбаша верэиляр 

вя мянфяятдян юдямяляр йолу иля баш верир. Дцнйа практикасында нефт 

эялирляринин йыьылмасы вя истифадяси игтисади имканлар стратеэийасына уйьун 

гурулур. Тябии ки, бу методолоъи принсиплярин мягсяди ейни олса да, форма вя 

вясаитляри, спесифик  олараг юлкя игтисадиййатынын инкишаф сявиййяси вя ислащатларын 

дяринлийи мцддяти, щямчинин ящалинин рифащынын мювжуд вязиййяти вя 

перспективдя йцксялдилмяси тядбирляри иля  мцяййянляшир. Азярбайжанда кечид 

дюврцнцн характери ярази бцтювлцйцнцн тямин олунмасы вя ящалинин щяйат 

сявиййясиндяki  дифференсиасийа нефт эялирляринин щяля игтисадиййатын там сямяряли 
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олмайан мярщялясиндя истифадя едилмяси, щямин вясаитин еффективсизлийиня сябяб 

ола биляр. Она эюря дя хцсуси щал олан Нефт Фондунун йарадылмасы йолу иля 

реаллашдырылыр. Нефт Фонду мягсядли малиййя вясаити олуб, нефт эялирлярини юзцндя 

бирляшдирмякля республиканын сосиал-игтисади инкишафына йюнялдилян, идаря олунан 

пул вясаитидир. Нефт Фондунун эялирляр вя хяржляр балансы щяр ил 

таразлашдырылмагла ижтимаййятя бяйан едилир. 

Нефт Фонду, Сосиал Мцдафия Фонду вя диэяр бцджядян кянар фондлар 

юлкядя малиййя балансынын тяркиб щиссяси олмагла, онун артмасы вя азалмасы 

дювлят бцджясиндя вя йухарыдакы фондларын дяйишмясиндя юзцнц эюстярир. Нефт 

Фонду тяшкилаты форма олараг юлкянин малиййя потенсиалынын тяркиб щиссяси кими, 

пул-кредит дювриййясиндя баш верян дяйишмяляря уйьун олараг деформасийайа 

мяруз гала биляр. Юлкядя олан инфлйасийа сявиййяси щяр щансы лайищянин дяйяринин 

дяйишмяси, фондун алыжылыг габилиййятинин ашаьы дцшмясиня сябяб ола биляр. Она 

эюря дя Нефт Фондунун истифадяси вя сахланылмасынын мейары  онун 

индексасийасы просесини нязяря алмалыдыр. Она эюря дя Нефт Фондунун идаря 

едилмяси мцяййян рисклярля баьлыдыр. Тябии ки, инфлйасийа щяр бир дашынмаз 

ямлакын дяйярини, яэяр мяняви ашынмайа мяруз галынырса артыра, йахуд 

дяйяринин артырылмасына эятириб чыхара биляр. Она эюря дя  узунмцддятли нефт 

лайищяляринин инфлйасийа нятижясиндя гиймятинин дяйишмяси методолоъи бахымдан 

гиймятляндирилмялидир. 

Нефт сащяси комплекс сащя вя тясяррцфат фяалиййяти олдуьу цчцн онун 

истещсалы, дашынмасы вя емалы просесляри щяр бири айрылыгда вя систем щалында 

ващид дяйярин истещсалы вя истещлакыны юзцндя бирляшдирир. 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя республикада трансформасийа мярщяляляри вя 

спесифик хцсусиййятляри нефт секторуна бир баша вя долайысы йолла тясир едир вя 

онун планлашмасы вя идаря олунмасынын базар типли моделини  йарадыр. Илкин 

нювбядя нефт стратеэийасы мящсулларына ещтийажыны вя валйута эятирмяк 

тялябатыны нязяря алараг артым моделиня вя бюлэц принсипляриня уйьун 

планлашдырылыр.  
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Нефт ресурсларынын формалашма мянбяляри дахили вя  харижи ресурсларын жялб 

едилмясинин принсипляри вя марагларын тямин олунмасынын игтисади механизлярини 

формалашдырыр. Бейнялхалг сявиййяли контрактларда иштирак пайына уйьун олараг 

мянфяят нефтинин бюлцнмяси арасында стимуллашдырма механизмляринин тятбиги 

вя инвестисийанын тяшвиги  механизмляри ясасландырылыр. О жцмлядян, ресурсларын 

гиймятляндирилмяси, мянфяят нефтинин щесабланмасы методикасы  ясасландырылыр. 

Нефт щасилаты рента мцнасибятляри вя дифференсиал шяраитлярля баьлы олдуьу цчцн 

хяржлярин щесабланмасында мцхтялиф ресурслары ващид  юлчц вя гиймятляндирмя 

методикасына эятирилмяси «эятирилмиш мясряф» методикасы иля тятбиг етмяк олар . 

Бу методиканын ясас  жящяти ондан ибарятдир ки, мцхтялиф ялверишли тябии 

шяраитдян асылы олараг чякилмиш  мясряфляр аз оларса, онда мянфяят нефти йцксяк 

ола биляр, бу да контрактда иштирак едян  ширкятлярин ейни мясряфдя мцхтялиф эялир 

ялдя етмясиня сябяб ола биляр. Мящз бу гейри-бярабярлийин гаршысыны алмаг цчцн 

орта мянфяят нормасы вя орта мясряф хяржляри ясас база олараг ейни хярждя ейни 

мянфяят эютцрмяк принсипи тятбиг едилмялидир.  

Инвестисийанын тяшвиги контрактларда бейнялхалг сявиййяли мараглара уйьун 

реаллашыр, мцштяряк ямялиййатларын щяйата кечирилмяси цчцн эятирилян аваданлыьын 

эюмрцк верэиляриндян азад едилмяси мянфяят нефтинин дашынмасы заманы 

хяржлярдян башга юдямялярин бярабяр нормативляр йахуд эцзяштли хяржляр  

васитяси иля тятбиги методикасы тятбиг едилир. Инвестисийа гойулушунда риск 

дяряжяси сащибкарын сярянжамында галдыьы цчцн иштирак пайындан асылы олараг 

идаряетмя вя кадр потенсиалынын сечилмясиндя риск сащибинин цстцнлцкляри тямин 

олунур. Она эюря дя рисклярин бюлэцсц, сялащиййят вя ющдяликлярин бюлэцсц 

принсипляри иля кямиййятжя уйьунлашыр.  

Азярбайжан Республикасы харижи ширкятлярля нефт мцгавиляляриндя тяряфдаш 

кими иштирак етмякля, юзцнцн формалашмыш нефт потенсиалыны, кадр потенсиалыны 

вя йарадылмыш инфраструктуру истифадя етмяк вя явязиндя мянфяят нефтиндян пай 

алмаг сялащиййятляри вардыр. Щямчинин республикада тябии сярвятин йерли 

ресурсларын истещлак мягсяди иля истифадясиндя базар игтисадиййаты 

ганунауйьунлугларына уйьун олараг мцяййян ялавя ресурслара эюря юдямя 
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формасында щагг ола билир. Тябии ки, бу щагг шяклиндя юдямяляр щямин 

ресурсларын базар игтисадиййаты шяраитиндя тякрар истещсалы вя тябии ресурсларын 

гиймятляндирилмяси методикасы иля баьлыдыр. Тябии ресурсларын гиймяти щямин 

ресурсларын еля сатыш гиймятиня бярабяр эютцрцлцр ки, онун банклара 

гойулмасында ялдя алынан фаиз нормасына бярабяр олсун.  

Нефт ихражатйюнлц мящсул олдуьу цчцн онун сатышы вя дахили тялябат цчцн 

истифадяси, стратеъи инкишаф истигамятляриндян вя менежмент  идарячилийиндян асылы 

олараг алтернатив технолоъи просесляр вя йахуд маркетинг  планлашмасы цчцн 

адекват игтисади обйектдир. Бу проблемлярин тядгиги щяр бири юз сащясиндя 

спесифик гиймятляндирмя, прогнозлашдырма вя гярар гябулу етмяйя имкан 

верир. 

Нефт мящсуллары бу бахымдан дцнйа гиймятляринин дяйишмясиндян асылы 

олараг ащянэдар тянзимлянян просес олараг идаря олунмалыдыр. 

Яэяр нефтин сатыш гиймяти артырса бу ихраж едян юлкяляр цчцн эялир мянбяйи 

олмагла даща чох  ихражата игтисади жящятдян мейл йарадыр. Анжаг нефт 

мящсулларынын дцнйа гиймятляринин артмасы бцтювлцкдя дцнйа базарында 

бащалашмайа эятириб чыхарыр. Бу да юз нювбясиндя идхал мящсулларынын 

гиймятини артырыр. Нятижядя нефт щасилаты цчцн зярури олан технолоэийаларын 

гиймяти артыр, долларын алыжылыг габилиййяти азалыр. Нефт щяжмини алан юлкяляр ялавя 

доллар емиссийасына эедир. Бу да авро вя доллар базарында фяалиййят эюстярян 

ширкятлярин вя дювлятлярин дахили гиймятляринин дяйишмясиня вя инвестисийасы чох 

олан юлкялярин доллар базарындан асылылыьыны артырыр. Мящз беля проблемлярин щялли 

цмуми еффектин ашаьы дцшмясиня сябяб олур.  

Емиссийа эялирляринин артмасы дцнйа базарында доллар вя авройа олан 

тялябатла юлчцлцр. Бу да юз нювбясиндя валйута базарынын эенишлянмяси вя 

инкишаф етмиш юлкялярин глобаллашма шяраитиндя даща да игтисади эцжцн 

артмасына, кечид дюврц йашайан  юлкялярин щямин юлкялярдян эери галмасына 

сябяб олур. Нефт эялирляринин бюлэцсц онун гиймят дяйишмясиндян, йахуд идаря 

едилмяси аспектляриндян вя мцлкиййятин истифадя едилмяси формасындан вя щямин 

тясяррцфатын тяшкилаты гурулушундан асылы олараг формалашма хцсусиййятляри вя 
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динамикасы тядгигат обйекти олараг  идаря олунур. Нефт щасилаты вя бюлэцсцнцн 

республикадахили мцнасибятляря тясири тянзимлямя обйекти олараг, тякжя 

Азярбайжан игтисади ислащатлар чярчивясиндя дейил, щямчинин бейнялхалг игтисади  

гурумлар вя малиййя корпорасийалары тяряфиндян тювсиййялярля тянзимлянир. 

Бейнялхалг гурумлар инвестисийа, йахуд узунмцддятли кредитлярин верилмясиндя 

мцяййян шяртлярин дахили реал игтисади секторларда тятбиг олунмасына ющдячилик 

формасында идаряетмя механизми кими тятбиг едирляр. Ислащатлар шяраити бир сыра 

сосиал нятижяляри иля сяжиййялянир. Бу нятижялярин прогнозлашдырылмасы бир сыра 

комплекс малиййя вя тяшкилати тядбирлярин щазырланмасына эятириб чыхарыр. Бу 

мягсядля нефт  сащясинин идаря едилмяси цчцн игтисади вя глобал сявиййяли сосиал-

игтисади мейарлар тятбиг олунур. Беля тядбирлярин ясасыны нефт эялирляринин сосиал 

тяминат вя бцджядянкянар фондлар васитяси иля бу сащядя ишляйянлярин шяраитинин 

йахшылашдырылмасына, бцджя эялирляриня айырмалар йолу иля сосиалйюнлц сийасятин 

щяйата кечирилмясиня, вясаитлярин тямин едилмясиня йюнялмялидир.  

Нефт сащяси тясяррцфат фяалиййяти олмагла мцлкиййят мцнасибятляриндян асылы 

олмайараг диэяр сащялярля вя бейнялхалг сявиййяли хцсуси ширкятлярля мцгавиляляр 

вя мараглар ясасында тяшкил олунур. Нефт секторунун Дювлят идаряетмя системи 

вя дювлят гаршысында мцяййян вязифяляри вя сялащиййятляри уйьун идаряетмя 

механизмляри васитяси иля щяйата кечирилир. Ясас механизм  верэиляр вя эялирляр 

механизмидир. Нефт ширкяти тяшкилати гурулуш олараг ихражат верэиляриндян башга 

диэяр верэиляри мянфяят нефтинин щесабына юдямякля реаллашдырыр, ялавя дяйяр, 

мянфяят, ямлак вя уйьун олараг идхал-ихраж верэисиня мяруз галыр.  

Нефт щасилаты бейнялхалг  мцгавиляляр ясасында фяалиййят эюстярдийиня вя 

онун дашынмасы цчцн инфраструктура хяржляри сярф олундуьу цчцн верэигойма 

да гаршылыглы еффект вя милли ганунлар ясасында тянзимлянир. Верэи эцзяштляри 

щюкцмятлярарасы барябар принсипляр ясасында тяртиб олунур. Яэяр щяр щансы 

юлкянин мящсуллары диэяр юлкяйя ващид мягсяд цчцн апарыланда верэи эцзяштляри 

тятбиг олунурса, онда диэяр юлкяниндя щямин юлкяйя дашынан мящсулларына ейни 

ващид эцзяштляри тятбиг олунмалыдыр. Она эюря дя нефт контрактларында мящз 
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верэи эцзяштляри бцтцн тяряфляр цчцн бярабяр щяжмдя вя ейни принсипляр ясасында 

тяртиб олунур. 

Нефт сащясинин чох мягсядли вя стратеъи ящямиййятини нязяря алараг онун 

тяшкили вя идаря едилмясинин бир сыра методолоъи жящятляри вя тядгиги 

хцсусиййятляри мейдана чыхыр ки, щямин хцсусиййятляри яввялжядян мцяййян 

етмяк, йахуд ямяли идаряетмя цсулларыны тятбиг етмякля сямяряли фяалиййяти 

тямин етмяк олар. Нефт контрактларынын ямяли идаря едилмяси цчцн йарадылан 

тяшкилатлар вя Азярбайжан Нефт Ширкяти арасында тясяррцфат ялагяляри иля йанашы, 

ямяк бюлэцсц вя коммерсийа мянафейиня ясасланан принсипляр вя гайдалар 

мцяййян едилир. Бейнялхалг контрактлар Милли Мяжлис тяряфиндян  тясдиг  олунан 

мцгавиляляр ясасында тянзимлянир. Нефт мящсулларынын тоpдан сатышы, онун 

мящсулларынын гиймятляндирилмяси вя маркетинг структурунун 

прогнозлашдырылмасы щяр бир сащянин рентабеллик сявиййясини вя онун 

мянфяятинин артырылмасы мягсяди иля идаря олунур. Нефт секторунун идаря 

едилмяси сащя вя ярази  идаряетмя принсипляринин вящдят формасында тяшкил 

олунур. Реэионун комплекс инкишафы вя онун интеграсийа приоритетляри 

идаряетмя приоритети олараг тяшкил олунур. 
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Fəsil III. Neft gяlиrlяrиnиn иqtиsadиyyatin  pеrspektиv sahяlяrиnя yюnяldиlmяsи  

           истигамятляри 

3.1. Neft gəlirlərinin paylanması və istifadəsi prinsipləri 

 
    Ölkəyə neft gəlirlərinin daxil olması və onun təsiri altında baş verən proseslər 

hazırda təmsilçilik səviyyəsi və mövqeyindən asılı olmayaraq nəinki siyasətçiləri, 

həm də tədqiqatçıları ən çox düşündürən məsələlərdən hesab olunur. Əgər 

siyasətçiləri bu vəsaitdən hara və nə qədər xərcləmək maraqlandırırsa, 

tədqiqatçıları bu halda formalaşacaq tendensiyalar və onun iqtisadiyyata 

təsirlərinin müxtəlif aspektləri düşündürür. Bu zaman hər iki qrup üçün 

eynisəviyyədə  qəbul olunan bir problem var ki, o da neft gəlirlərinin səmərəli və 

şəffaf idarəolunmasıdır. 

     1994-cü ildən bəri Azərbaycanda neft sənayesində xarici tərəfdaşlarla birgə 

aparılan uğurlu işlərin nəticəsi kimi, ölkəmizə böyük miqdarda neft gəlirləri daxil 

olmağa başlayıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Xəzər-2006 Neft və Qaz 

sərgisinin açılışında bəyan etdi ki, növbəti 20 ildə Azərbaycanın neft və qaz 

layihələrindən əldə etdiyi gəlirlər 140 milyard ABŞ dollarından artıq olacaq. 2006-

cı ildən başlayaraq bu gəlirlərin həcmi dəfələrlə artmıшдыр. Гейд етмяк лазымдыр 

ки, нeft gəlirləri Азярбайcан цчцн парлаг инкишаф имканлары ачыр, амма бунун 

цчцн бюйцк нефт эялирляринин йарада биляъяйи игтисади вя сосиал рискляри щюкмян 

ирялиъядян щялл етмяк лазымдыр. 

Azərbaycanın neft və təbii qaz gəlirinin idarə olunmasının uzun müddətli 

strategiyası 2008-cü ildə müəyyən edilmişdir. Bu strategiya region enerji 

sektorunun və ölkə infrastrukturunun inkişafı üçün, yüksək miqdarda neft və təbii 

qaz gəlirinin əldə edilməyə başlandığı vaxtda, iqtisadiyyatının itkisiz 

transformasiyasının təmin edilməsi haqqındakı hökumət planlarını əks etdirir. Ölkə 

başçısı tərəfindən təsdiqlənən strateji proqram əldə ediləcək neft və təbii qaz 

gəlirlərinin 2005-2015-ci illərdə idarəsini əhatə edir. Əldə ediləcək gəlirlərin 25%-i 

isə, xərclənməyərək mühafizə ediləcəkdir. 

 30 il ərzində Azərbaycanın neft və təbii qazdan 240-265 mlrd dollar gəlir əldə 

edəcəyi hesablanmışdır. Azəri, Çıraq və Günəşli yataqlarından əldə olunacaq gəlir 
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2008-2015-ci illərdə ən yüksək səviyyəsinə çatacaqdır. Bu müddət ərzində ölkəyə 

ildə təxminən 5-6 milyard dollar, nəticədə isə, 35-42 milyard dollar daxil olacaq. 

Şahdəniz yatağının istifadəsindən sonra əldə edilə biləcək gəlir isə, 2029-cu ilə 

qədər 7 milyard dollardan çox olacaqdır. 

 Dövlət Neft Fondu tərəfindən aparılan hesablamalara görə, 2009-2018-ci 

illərdə neft və təbii qaz gəliri ən yüksək səviyyəsinə çatacaqdır. Növbəti 20 il 

ərzində ölkənin neft və təbii qaz gəlirləri 25-45 mlrd dollar arasında dəyişəcəkdir. 

Xəzər Dənizinin Azərbaycan regionunda yerləşən və sahildən 100 km. 

uzaqlıqda yerləşən Şahdənidə zəngin qaz yataqlarının kəşfindən sonra, təbii qazın 

necə ixrac ediləcəyi müzakirə edilməyə başlandı. Əliyev və Türkmənbaşı 

arasındakı telefon danışıqlarında Azərbaycanın Trans-Xəzər xəttindən ildə 5 

milyard m3 təbii qaz barədə razılaşılmasının müqabilində, Türkmənistanın Trans-

Xəzər layihəsində iştirak edəcək şirkətin müqavilə müddətini uzatmaması, xəttin 

həyata keçməsini təhlükəyə saldı. Bundan əlavə Türkmənistanın Rusiyaya ildə 50 

milyard m3 təbii qaz satacaq olması bir tərəfdən Türkmənistanın Trans-Xəzər boru 

xəttindən soyuması demək idi. Bunlar da Azərbaycanın öz təbii qazını satmaq üçün 

yeni yollar axtarmasına səbəb oldu. 

2001-ci ilin mart ayında Əliyevin Türkiyəni ziyarəti zamanı Ankarada 

Türkiyə-Azərbaycan arasında təbii qazın ixracına dair müqavilə imzalandı. 

Müqaviləyə görə, Türkiyəyə “Şahdəniz” yatağından çıxarılacaq 2 milyard m3 

həcmində, 2005-ci ildə 3 milyard m3, 2006-cı ildə 5 milyard m3 və 2007-2008–ci 

illərdə 6.6 milyard m3 olmaqla 5 il ərzində 23.2 milyar m3 təbii qaz ixracı 

planlaşdırılsa da sonrakı illərdə bəzi qiymət anlaşılmazlığı və texniki 

problemlərdən qaynaqlanan müəyyən axsamalar olmuşdur. Hər nə qədər imzalanan 

müqavilədə ixraca 2004-cü ildə başlanacağı qərarlaşdırılsa da, hadisələrin 

gedişatına görə daha sonra Şahdəniz təbii qazının Türkiyəyə nəql edilməsi məqsədi 

ilə Bakı-Tbilisi-Ərzurum təbii qaz boru kəmərinin inşasına 2004-cü ildə 

başlanılmışdır. Həmin bu kəmər, BTC neft kəmərinə paralel düşünülmüşdür. İki 

boru xətti arasında məsafənin 12 metr olaraq hesablanması isə, layihənin həyata 

keçməsində vaxtının və maliyyə xərclərinin azaldılmasına imkan verəcəkdir. 
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2004-cü ildə BP şirkəti “Şahdəniz” dəniz yatağının təbii qaz nəqli ilə əlaqədar 

Cənubi Qafqaz təbii qaz boru kəmərinin inşasına başlamışdır. İnşaatın 2005-ci ilin 

4-cü rübündə tamamlanması, 2006-cı ilin qışında isə təbii qazın istehsal edilərək 

ixracatına başlanılmışdır.. 

İmzalanan bir müqavilə ilə birinci il 1 milyard m3 olmaq üzrə təbii qaz 

Yunanıstan və Avropaya ixrac ediləcəkdir. İxrac miqdarı daha sonra 14.3 milyard 

m3-ə çıxacaqdır. Bu çərçivədə Yunanıstan ilə Türkiyə arasında kəmərinin inşası da 

planlanmışdır. Yunanıstanın bu kəmərdən təbii qaz alması ilə layihəyə qoşulması, 

Yunanıstanın “Şahdəniz” layihəsinin stratejik müttəfiqi olan Türkiyə ilə 

dərinləşməsinə kömək edəcək. Yunanıstanın layihədə iştirakı Azərbaycana və 

Ermənistana qarşı siyasətində də tarazlıq yaradacaq. 

Trans–Xəzər təbii qaz boru kəmərinin də aktiv hala gətirilməsi halında enerji 

qaynaqlarının iqtisadi inkişafına təsiri daha aydın görüləcək.  

Neft gəlirlərinin sürətli artımı neft sektorunu ölkə iqtisadiyyatının həlledici 

sahəsinə çevirib. Bir tərəfdən neft hasilatı və satışı sahəsində əldə olunan 

nailiyyətlər, digər tərəfdən dünya bazarında neftin satış qiymətinin yüksəlməsi 

ölkədə makroiqtisadi göstəricilərin (ÜDM-ə və büdcə gəlirlərinə, xarici ticarət 

dövriyyəsinə və s.) dinamik artımına olduqca ciddi təsir göstərib. Hal-hazırda 

ölkəmizdə ən çox müzakirə olunan məsələlər neft gəlirlərini necə və hara 

xərcləməklə bağlı olan məsələlərdir:  

1) qeyri-neft istehsal sahələrini necə inkişaf etdirib rəqabət qabiliyyətliliyini təmin 

etməli;  

2) neft gəlirlərindən bütün əhali təbəqələrinin faydalanmasını necə təmin etməli;  

3) “neft qarğışından” necə xilas olmalı.  

Bir sıra ölkələrdə bu məsələlərin ən optimal həlli neft fondu yaratmaq hesab 

edilir.  

Neft fondunu yaratmaq və düzgün idarə etməklə aşağıda sadalanan 

problemlərin həllinə nail olmaq mümkündür: 

• Milli valyutanın real mübadilə məzənnəsinin kəskin artmasının 

qarşısını almaq 
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• Fiskal intizamı qoruyub saxlamaq 

• Gələcək nəsillər üçün yığım 

• Fiskal stabilizasiya 

Ümumiyyətlə desək, neft fondu yaratmaqda əsas məqsəd indiki neft 

gəlirlərilə, indiki xərcləri bir-birindən bacardıqca çox ayırmaqdan ibarətdir. Bu o 

qədər də asan olmayan bir məsələdir. Belə ki, indiki nəsil istəyir ki, qısa müddətdə 

neft gəlirlərinin bəhrəsini görsünlər. Bu isə o zaman mümkün olardı ki, neft 

gəlirləri ya əhali arasında bölünsün, ya da istehlak məqsədilə dövlət tərəfindən 

təşkil olunmuş şəkildə xərclənsin. Amma, dünya ölkələrinin tarixi təcrübəsi 

göstərir ki, zəif qeyri-neft sektoru və tam inkişaf etməmiş maliyyə sistemi olan 

ölkələrdə neft gəlirlərinin indiki nəsil vətəndaşlar arasında bölünməsi və ya 

istehlaka xərclənməsi neft gəlirlərinin ümumi faydasını ciddi şəkildə azaldır və 

həm də böyük makroiqtisadi sarsıntılara səbəb ola bilər. Neft fondları adətən iki 

cür olur: 

• Yığım fondu: təbii sərvətlərin istismarından əldə edilən gəlirləri yığıb 

gələcək istifadəyə saxlamaq üçün 

• Stabilizasiya fondu: təbii sərvətlərin istismarından dövlətin əldə etdiyi 

gəlirlərin stabilləşdirilməsi üçün. 

     Dövlət Neft Fondu 1999-cu ildə ulu öndər Heydər Əliyevin qərarı ilə 

yaradılmışdır. Ötən müddətdə xalqımızın milli sərvəti olan neft gəlirlərinin idarə 

olunması sahəsində uğurlar qazanılmışdır. Qurum yeni yaradılan zaman 271 

milyon ABŞ dollarına bərabər olan büdcəsi bu gün təqribən 28 milyard ABŞ 

dollarına çatmışdır. Azərbaycan Dövlət Neft Fondu əsasən yığım məqsədilə 

yaradılan bir fonddur. Azərbaycanda Dövlət Neft Fondunun yaradılması çox 

düzgün və vaxtında atılmış bir addım idi. Hökumət ARDNF-nun yaradılması və 

onun vəsaitlərindən istifadə edilməsi istiqamətdə həm institusional, həm də 

proqram xarakterli bir sıra uğurlu işlər görüb. Hazırda, ADNF həm tədqiqatçılar, 

həm də iqtisadi siyasətlə məşğul olanlar tərəfindən ən düzgün tərtib edilmiş bir neft 

fondu kimi misal gətirilir. Amma bütün yığım fondları kimi ARDNF qarşısında da 

belə bir problem dayanır:  artan neft gəlirləri fonunda əhali öz gəlirlərinin də eyni 
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sürətlə artmasını görmək istəyir, bu isə öz növbəsində neft fondunun yığım 

fəlsəfəsi ilə uyğun gəlmir. 

Azərbaycanda neft gəlirlərinin istifadəsində üç mühüm məsələni fərqləndirmək 

lazımdır: 

1. Neft gəlirlərinin hansı hissəsinin indi istehlak üçün xərclənib, hansı 

hissəsinin isə gələcək nəsillər üçün yığılıb saxlanması 

2. Neft gəlirlərinin qeyri-istehlak üçün xərclənən hissəsinin hansı layihələr 

üçün istifadə edilməsi 

3. Neft gəlirlərinin isitifadə edildiyi layihələrdə xərclərin səmərəli və şəffaf 

şəkildə istifadə edilməsi 

  İndi isə bu məsələlərin hər üçünü ayrı-ayrılıqda araşdırmaq лазымдыр. 

Neft gəlirləri dövlət tərəfindən əsasən üç məqsəd üçün xərcələnsə yaxşı olar: 

1.İnsan kapitalının inkişafına 

2.İri infrastruktur layihələrinə 

3.Ölkədə münbit mikroiqtisadi mühitin yaradılmasına 

Гейд етмяк лазымдыр ки, neft gəlirlərinin inkişaf üçün xərclənməsi, ölkəmizin 

coğrafi şəraiti (regionda yeri, təbii ehtiyatları və iqlim şəraiti), iqtisadi inkişaf 

səviyyəsi, sosial sahədəki vəziyyət, iqtisadi, siyasi və sosial institutların hazırkı 

inkişaf səviyyəsini nəzərə alaraq aşağıdakı istiqamətərdə istifadə edilməsı çox 

məqsədəuyğun olardı: 

1.Neft-kimya sənayesinin inkişafına: 

• Yüksək ixtisaslı idarəetmə və texniki rəhbər kadrların hazırlanmasına 

• Neft-kimya sənayesinin elmi-texniki bazasının müasirləşdirilməsinə 

• Azərbaycanın neft-kimya sənayesinin texnoloji baxımdan 

müasirləşdirilməsinə 

• Azərbaycanın neft maşınqayırması sənayesinin müasirləşdirilməsinə və ixrac 

qabiliyyətinin artırılmasına 

• Regional neft sənayesi üçün tikinti və quraşdırma mərkəzinə çevrilməsinə 

• Azərbaycanın tədricən digər regionlarda neft istehsal edən ölkəyə 

çevrilməsinə 
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• Kimya sənayesinin regional kənd təsərrüfatı üçün gübrələr istehsal etməsinə 

• Plastik əmtəələrin müasir texnologiyaya əsasən istehsalı üçün lazımi şəraitin 

yaradılmasına 

2.Təhsil sahəsinə: 

• Azərbaycanın gələcək əsas iqtisadi inkişaf istiqamətlərinə uyğun olan 

sahələrdə yüksək ixtisaslı mütəxəssislərin dünyanın qabaqcıl təhsil müəssisələrində 

hazırlanmasına 

• Azərbaycanda təhsil müəssisələrinin müsair tələblərə cavab verən mühəndis-

texniki mütəxəssisləri hazırlamasına 

• Müxtəlif sənaye sahələri üçün yüksək ixtisaslı işçilər yetişdirən 

ixtisaslaşdırılmış peşə təhsili ocaqlarının yaradılmasına 

• Təhsil müəssisələrinin təmirinə və maddi-texniki bazasının 

möhkəmləndirilməsinə 

• Təhsil kreditləri sisteminin yaradılmasına 

3.Səhiyyə sahəsinə: 

• Xəstəliklə mübarizə almağa yönələn səhiyyə sistemindən, xəstəliklərin 

qarşısını almağa yönələn səhiyyə sisteminə keçilməsinə 

• Səhiyyə sahəsində idarəetmə mütəxəssislərinin yetişdirilməsinə 

• Ölkədə səhiyyə infrastrukturunun müasirləşdirilməsinə 

• Tibbi sığorta sisteminin realist əsaslarla qurulmasına 

• Regional əhəmiyyətli əczaçılıq və gigiyena sənayesinin təşəkkül tapmasına 

4.Nəqliyyat infrastrukturunun inkişafına: 

• Regional neft-qaz tranzitində Azərbaycanın rolunu gücləndirən infrastruktur 

layihələrinə 

• Mal və xidmətlər, informasiya nəqlində Azərbaycanı regional mərkəzə 

çevirə biləcək infrastrukturun gecikmədən yaradılmasına 

• Biznes xidmətləri sektorunun yaradılıb inkişaf etdirilməsinə 

5.Kənd təsərrüfatının inkişafına: 

• Mikromaliyyələşmənin geniş tətbiqinə 
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• Maddi-texniki bazanın möhkəmləndirilməsinə 

• Kəndli sahibkarların ixraca daha yaxından qoşulmasına kömək üçün təhsil 

və biznes xidmətlərinin təşkilinə 

• Dünyadakı qabaqcıl aqrotəcrübənin Azərbaycana gətirilməsi işinin səmərəli 

təşkilinə 

• Qida və Yüngül sənaye sahələrinin inkişafı üçün lazımi şəraitin 

yaradəlmasına 

6.Turizmin inkişafına: 

• Ölkədə turizmin inkişafı üçün vacib olan infrastrukturun müasirləşdirilməsi 

və ya yaradılmasına 

o Aviasiya nəqliyyatı infrastrukturu 

o Avtomobil nəqliyyatı infrastrukturu 

o Dəmiryolu nəqliyyatı infrstrukturu 

o Energetika infrastrukturu 

o Poçt və rabitə infrastrukturu 

• Azərbaycanın diplomatik nümayəndəlikləri, dövlət təşkilatları və şirkətləri 

vasitəsilə Azərbaycanın turizm imkanlarının xaricdə geniş təşviqinə 

• Turizm bazarının liberallaşdırılması və xarici sərmayələrin cəlb edilməsi 

işinə 

Гейд етмяк лазымдыр ки,  neft gəlirləri Azərbaycanın uzunmüddətli iqtisadi 

tərəqqisində və qüdrətli ölkəyə çüvrilməsində effektiv bir vasitə rolunu oynayacaq. 

Беля ки, Azərbaycanın uzunmüddətli iqtisadi inkişafının elmi-texniki bazasının 

yaradılması, indiki və gələcək nəsillərin həyat səviyyəsinin daimi olaraq 

yüksəldilməsi, ölkədə siyasi demokratiyanın dönməz şəkildə bərqarar edilməsi və 

Azərbaycanın regionda və dünyada nümunə götürüləcək bir ölkəyə çevrilməsi 

üçün, neft gəlirləri böyük imkanlar açır. Bir məsələni heç zaman yaddan çıxarmaq 

lazım deyil ki, ölkələrin qloballaşan dünyada rəqabətqabiliyyətli və müstəqil 

qalmalari üçün əsas amil insan amili olaraq qalacaq və inanıram ki, ölkəmizin neft 

gəlirləri məhz rəqabətqabiliyyətli Azərbaycan игтисадиййатынын qurulması məqsədi 

üçün istifadə ediləcək.  
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3.2. Neft sənayesinin perspektiv  inkişafının təkmilləşdirilməsi              

istiqamətləri 

 

       Məlum оlduğu kimi, Azərbaycan Respublikasının ərazisi karbоhidrоgen 

ehtiyatları ilə zəngindir. Abşerоn yarımadasında və Хəzər dənizinin Azərbaycan 

sektоrunda iri həcmli neft və qaz yataqları və strukturları mövcuddur. Оnlardan 

istifadə bütün dövrlərdə aktual оlmuş və хüsusilə Azərbaycan Respublikası özünün 

dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sоnra ölkənin təbii ehtiyatlarından хalqın 

rifahının yaхşılaşdırılması və iqtisadiyyatın yüksəlişi naminə səmərəli istifadə daha 

böyük əhəmiyyətə malik оlmuşdur. 

       Azərbaycan хalqının Цmummilli Лideri, Prezident Heydər Əliyevin qətiyyətli 

siyasəti nəticəsində 1994-cü ildən başlayaraq həyata keçirilən yeni neft strategiyası 

Azərbaycanın beynəlхalq iqtisadi sistemə inteqrasiyasında və ölkəyə хarici 

investisiyaların gətirilməsində mühüm rоl оynamışdır. Оnun şəхsi təşəbbüsü və 

bilavasitə rəhbərliyi altında Хəzər dənizinin Azərbaycan sektоrunda yerləşən 

karbоhidrоgen yataqlarının işlənilməsinə dair dünyanın qabaqcıl neft şirkətləri ilə 

bağlanmış «Əsrin müqaviləsi» müasir dövrdə ölkənin neft-qaz sənayesinin 

inkişafına yeni təkan vermişdir. Azərbaycan Respublikasının sоsial-iqtisadi 

inkişafında yanacaq-enerji kоmpleksinin müstəsna rоlu vardır. Bu gün ölkənin 

yanacaq-enerji kоmpleksinin qarşısında duran əsas vəzifə sоn оn ildə qazanılmış 

uğurları möhkəmləndirməkdən, iqtisadiyyatın və əhalinin enerji resurslarına оlan 

tələbatını daha dоlğun ödənilməsini təmin etməkdən ibarətdir. Bu mühüm 

vəzifənin yerinə yetirilməsi məqsədilə hazırlanmış «Azərbaycan Respublikasının 

yanacaq-enerji kоmpleksinin inkişafı (2005-2015-ci illər) üzrə Dövlət 

Prоqramı»nda qarşıdakı оn illik dövrdə bu kоmpleksə daхil оlan sahələrin inkişaf 

istiqamətləri müəyyənləşdirilmiş və оnların reallaşması üçün kоnkret tədbirlərin 

həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. 

        2008-2011-ci illərdə sənaye sektorunun inkişaf etdirilməsində əsas məqsəd 

respublikada elmtutumlu və yüksək texnologiyalı, rəqabətədavamlı və 
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ixracyönümlü, dünya standartlarına cavab verən sənaye məhsullarının istehsal 

edilməsinə və dövlət dəstəyi tədbirlərinin genişləndirilməsi, sənaye kompleksində 

dövlət tənzimlənməsi sisteminin təkmilləşdirilməsi, investisiya mənbələrinin və 

resurslarının müəyyənləşdirilməsi və artırılması, təbii sərvətlərin və əmək 

resurslarının səfərbər edilməsi sənayenin davamlı inkişafa nail olmaqdan ibarətdir. 

Neft sektorunun dinamik inkişafı və regionların enerjidaşıyıcıları ilə 

təminatının yaxşılaşdırılması, eyni zamanda qeyri-neft sektorunda yaradılan 

əlverişli investisiya mühiti, aparılan özəlləşdirmə prosesi, kiçik və orta sahibkarlığa 

maliyyə dəstəyi və digər islahatlar qeyri-neft sahələrinin daha intensiv inkişafını 

təmin edəcəkdir. 

Neft sənayesinin perspektiv inkişafı məqsədilə aşağıdakı istiqamətlərdə 

tədbirlər görülsə daha məqsədə uyğun olar: 

- yeni yataqların axtarışı və kəşfiyyatı; 

- aşkar edilmiş yataqların tammiqyaslı işlənməyə cəlb edilməsi; 

- işlənmədə olan yataqlarda yeni quyuların qazılması və fəaliyyətsiz quyuların 

bərpası; 

- işlənmədə olan yataqlar üzrə neftvermə əmsalının artırılması məqsədilə yeni 

texnika və texnologiyaların tətbiqi; 

- neft-qaz hasilatı, nəqli və emalı sistemlərinin tikilməsi, yenidən qurulması və 

modernləşdirilməsi; 

- elm və texnikanın nailiyyətlərindən və qabaqcıl təcrübədən geniş və 

müntəzəm istifadə edilmə 

- Neft və qazın yığım-nəql prоseslərinə nəzarəti оptimallaşdırmaq                 

üçün avtоmatlaşdırılmış neft və qaz hesabatı qоvşaqlarının qurulması və 

kоmpüterləşdirilmiş nəzarət-infоrmasiya şəbəkəsinin təkmilləşdirilməsi 

- Neft və neft məhsulları tutumlarındakı neft şlamlarının emal edilməsi üçün 

qurğunun tikilməsi 

- Neftin ilkin emalı üzrə ELOU-AVT-6 qurğusunun istilik mübadiləsi 

sxeminin təkmilləşdirilməsi, tullantıların zərərsizləşdirilməsi, məhsulların 

keyfiyyətinin artırılması və itkilərin azaldılması məqsədi ilə modernləşdirilməsi 
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- Avropa standartlarının (EVRO-2005) tələblərinə cavab verən dizel və 

reaktiv mühərrik yanacağının istehsalı məqsədi ilə hidrogenlə təmizlənmə 

kompleksinin tikilməsi 

- Dəniz yataqlarından neft-qaz hasilatının təminatı üçün hidrоteхniki 

qurğuların tikintisi, təmiri və yenidən  qurulması 

- Layların neftveriminin artırılması üçün lay və quyu dibi zonaya mütərəqqi 

təsir üsullarının tətbiqi 

- İşlənmədə olan yataqların ehtiyatlarının dəqiqləşdirilməsı, işlənmə 

layihələrinin hazırlanması və müəllif nəzarətinin həyata keçirilməsi 

- Hоrizоntal quyuların qazılması istiqamətində işlərin aparılması 

- Yanacaq-enerji resurslarının dəqiq uçоtunun təmin edilməsi məqsədilə ölçü 

qоvşaqlarının təkmilləşdirilməsi və ölçülərin aparılması üzrə tədbirlərin həyata 

keçirilməsi 

- Yanacaq - energetika kоmpleksinin kоrpоrativ kоmpüter-infоrmasiya 

şəbəkəsinin və mərkəzi məlumatlar bankının yaradılması üzrə tədbirlərin həyata 

keçirilməsi 

- Müasir tikinti texnologiyasından və texniki vasitələrdən istəfadə etməklə 

geoloji-kəşfiyyat işlərinin aparılmasını yataqların istismarının səmərəliliyinin 

yüksəldilməsini neft və qaz buruqlarının tikintisinin sürətləndirilməsini habelə 

yerin təkindən istifadə edilməsi və mühafizəsi sahəsində mövcud olan 

qanunvericiliyə riayət etməklə yataqların hazırlanmasının keyfiyyətinin və 

sürətinin artırılmasını 

- İstehsalın səmərəliliyi və rentaelliyinin artırılması.İstehsalın səmərəliliyi, 

onun nəticəlini yəni istehsal-təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələri ilə onlara nail 

olunmasına sərf edilən əmək və material ehtiyatlarının nisbətini xarakterizə edir. 

İstehsalın səmərəliliyinin yüksəldilməsi prosesinin mahiyyəti-məsrəfin hər 

vahidinə düşən iqtisadi nəticələrin yüksəldilməsidir. 

- Servis xidmətinin genişləndirilməsi. Servis xidmətinin göstərilməsini qərara 

alan təşkilat, bazar xadimi üç qərar qəbul etməlidir. İlk növbədə özü üçün 

müəyyənləşdirməlidir ki, servis xidmətinə hansı xidmətləri daxil etməlidir, yəni 
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sifarişçiyə nə kimi xidmətlər götərməlidir; ikincisi, hansı səviyyəli servis xidmətini 

sifarişçiyə təklif etməlidir və üçüncüsü, servis xidmətini sifarişçi üçün hansı 

formada həyata keçirməlidir. 

- Maliyyə sabitliyinin  təminatı. Maliyyə sabitliyinin təminatında maliyyə 

intizamına ciddi əməl olunması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Maliyyə sabitliyinin 

təminatı pul ehtiyatlarından istifadə olunmasında qənaət rejiminin gözlənilməsinə 

yönəldilir və təsərrüfat hesabının şərtidir. 

- İqtisadi inteqrasiyanın genişləndirilməsi, rəqabətin gücləndirilməsi və 

infrastrukturun yeniləşdirilməsi.  

- Təsərrüfat subyektlərinin çevikliyinin və transformasiya qabiliyyətinin 

artırılması. Bu müxtəlif əməliyyatların yerinə yetirilməsini təmin etməklə yanaşı, 

istehsalın çevikliyini də artırır. Bu isə öz növbəsində bir məmulatın emalından 

tezliklə digərinə keçməyə, eyni zamanda müxtəlif əməliyyatları yerinə yetirməyə 

imkan verir. Çevik avtomatlaşdırılmış istehsalatlarda istehsalın tələbi ilə müəyyən 

olunan funksiyalarda çox müxtəlif dəzgah hissələrinin, mühərriklərin, nəqliyyat 

maşınlarının düzəldilməsi tətbiq edilir. 

-  İqtisadi artımın təmin olunması. Elmi-texniki inqilabın nailiyyətlərindən 

geniş istifadə olunmasına məhsulun işin xidmətin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasına 

qabaqcıl istehsalat təcrübəsinin geniş yayılmasına əsaslanır. İqtisadi artım dedikdə 

itehsal və qeyri-istehsal istehlakı məqsədilə məhsul istehsalının və xidmətlərin 

çoxaldılması nəzərdə tutulur. 

Neft sənayesini inkişaf etdirmək məqsədilə son illərdə “Azərneftyağ” Neft 

Emalı Zavodunda Cənubi Koreyanın “Laki İnjinirinq LTD” və Amerikanın 

“Petrofak” firmalarının layihəsi əsasında hər birinin illik məhsuldarlığı 2 milyon 

ton olan iki ədəd neftin ilkin emalı qurğuları, Avstriyanın “Pyerner” firması 

tərəfindən layihələndirilmiş və illik istehsal gücü 250 min ton olan bitum istehsal 

edən “Bituroks” qurğusu tikilib istismara verilmişdir. Yenidənqurma işlərinin 

həyata keçirilməsi məqsədilə neftin ilkin emalı və bitum istehsalı qurğularında 

idarəetmə sistemləri quraşdırılmışdır. Zavodda istehsal olunan kerosin, dizel 

yanacağı və benzin məhsullarının saxlanılması üçün yeni çənlər parkı, istehsalatda 
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tətbiq edilən reagentlərin qəbulu və saxlanması üçün reagent təsərrüfatı, 

ekologiyanın mühafizəsi məqsədilə proses vaxtı əmələ gələn qazların ətraf mühitə 

atılmasının qarşısını almaq üçün yeni məşəl təsərrüfatı tikilib istismara verilmişdir. 

Həmçinin, Avropa standartına uyğun DT markalı mühərrik yanacağının yeni 

texnologiya ilə istehsalına başlanmışdır. İstehsal olunan məhsula artan tələbatı 

nəzərə alaraq, bitum qurğusunun illik istehsal gücünün 500 tona qədər artırılması 

nəzərdə tutulur.  

    Azərbaycan Respublikasının neft sənayesinin inkişaf perspektivləri qeyd 

etdiyim kimi dəniz yataqlarının işlənməsi ilə əlaqədardır. Hazırda dəniz neft 

mədənlərində çıxarılan neft ümumi neft hasilatının 2/3-ini verir. Bununla belə 

quruda da neft hasilatını artırmaq üçün işlər görülür. Küryanı Kür-İori çayları arası 

Şamaxı-Qobustan Xəzəryanı-Quba sahələrində axtarış-kəşfiyyat işləri aparılır 

köhnə quyularda hasilat artırılır neftçıxarma texnologiyası yaxşılaşdırılır daha 

səmərəli metodlar tətbiq edilir təsərrüfat mexanizmi təkmilləşdirilir və.s. 
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NƏTİCƏ VƏ TƏKLİFLƏR 

 Müasir dövrdə real bazar münasibətləri şəraitində Milli sosial-iqtisadi 

inkişafın daxili və xarici amilləri arasında sıx qarşılıqlı əlaqə və qarşılıqlı asılılıq 

formalaşır. Bu prosesin ümuminkişaf qanunauyğunluqları və bütövlükdə qlobal 

iqtisadi prosesin daxili təbiətinə aid olan və məntiqi xüsusiyyətlərdən doğan bir 

hadisə olduğu heç bir şübhə doğurmur. Bu baxımdan Azərbaycanın müasir inkişaf 

mərhələsində Milli iqtisadiyyatın formalaşması və mövcud problemlərin heç 

olmazsa kəskinlik dərəcəsinin azalması səpgisində xarici ticarətin mühümlüyü və 

zəruriliyi ilk baxımdan meydana çıxır. Hal-hazırda Respublikamız bir sıra 

problemlə qarşılaşmışdır ki, onların həlli ümumiyyətlə Azərbaycan dövlətinin 

mövcudluğu və inkişafına birbaşa təsir göstərmək iqtidarındadır. Məhz, bu 

baxımdan ölkənin xarici ticarət strategiyasının zəruriliyi istiqamətində problemin 

qoyuluşu öz aktuallığı ilə səciyyələnir. 

 Müasir iqtisadi münasibətlər çərçivəsində maksimum xeyir götürmək istəyən 

hər bir ölkə balanslaşdırılmış rasional xarici iqtisadi siyasət yürütməlidir. Bunun 

üçün, birincisi, ticarət və əmtəə dövriyyəsi dövriyyəsinin liberallaşdırılması milli 

maraqlar əsasında ikitərəfli və çoxtərəfli razılaşmalar, müqavilələr üzrə aparılması 

zəruridir. İkincisi, bir neçə ölkənin daxil olduğu intiqrasiya ittifaqları daxilində 

yeni şəraitdə aşkarlığa daha çox üstünlük verilməsi vacibdir. 

 Azərbaycanın beynəlxalq ticarətdə fəal iştirak edən ölkələrdən olması, 

beynəlxalq kapitalın iqtisadiyatımızda təsirinin artması genişlənən inteqrasiya və 

qloballaşma şəraitində beynəlxalq xarici ticarət və kapital hərəkətinin müasir elmi 

nəzəriyyələr əsasında Azərbaycan iqtisadiyyatı kontekstində araşdırılması xüsusi 

aktuallaq kəsb edir. Belə elmi araşdırma, ilk növbədə, beynəlxalq ticarət və kapital 

hərəkətinin nəzəri məsələləri, eləcə də beynəlxalq ticarət və kapital hərəkətinin 

əsas xüsusiyyətləri təhlil və tədqiq edilməlidir. 

 Öz-özlüyündə aydındır ki, iqtisadi, siyasi və sosial inkişafın üzvü vəhdətdə 

olduğu müasir dünyada Azərbaycan Respublikası kimi problemlər burulğanında 

olan bir ölkə təcrid olunmuş şəkildə nəinki inkişaf edə, hətta mövcud ola bilməz. 

Xarici ticarətin nəzəri əsaslarının sistemli təhlili açıq-aydın şəkildə göstərir ki, 
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istinad prinsiplərinin təkamül prosesinə uyğun şəkildə dəyişməsi heç də xarici 

ticarətin zərurilik səviyyəsinin azalmasına dəlalət etmir. Əksinə, müasir dünyada 

Milli inkişafın qlobal qarşılıqlı asılılıq prizmasından keçdiyi və bu istiqamətdə 

xarici ticarətin «lokomativ» rolunu oynadığı heç bir şübhə doğurmur. Eyni 

zamanda, müxtəlif tərzli və fərqli metodoloji bazarlara əsaslanan nəzəri 

yanaşmaların (marksist, klassik, neoklassik, müasir) əksəriyyəti məzmun və 

mahiyyətindən asılı olmayaraq xarici ticarətin böyük əhəmiyyət kəsb etdiyi və 

bütövlükdə beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin sübstansiyası olduğu fikrində 

yekdildirlər. Tədqiqatımızın nəticələri açıq-aydın şəkildə göstərir ki, respublikanın 

milli iqtisadiyyatının həm formalaşması, həm də inkişafında xarici ticarətsiz 

keçinmək qeyri-mümkündür. Ən ümumi formada keçid dövrü ərzində xarici 

ticarətin sosial-iqtisadi zəruriliyini və əhəmiyyətini aşağıdakı kimi ifadə etmək 

mümkündür. Xarici ticarət əlaqələri ölkənin beynəlxalq əmək bölgüsündə layiqli 

yer tutması və sərfəli (müqayisəli üstünlüklər prinsipi baxımından) proporsiyalarda 

ixtisaslaşmasına şərait yaradır; xarici ticarət daxili bazarda real bazar 

mexanizminin formalaşması prosesinə müsbət təsir göstərir, öz mahiyyəti etibarı 

ilə istehsal amillərinin, o cümlədən kapital ixracının alternativ  forması kimi çıxış 

edir və xarici ticarət ixrac multiplikatorunu hərəkətə gətirir. Xarici ticarət 

əlaqələrinin inkişafı xarici bazara çıxışa şərait yaradır ki, bunsuz da respublika 

iqtisadiyyatının inkişafı sadəcə olaraq, qeyri-mümkündür. Xarici ticarət idxal 

asılılığının yüksək səviyyədə olduğu və keçid dövrünün bir sıra spesifik 

problemlərinin mövcudluğu şəraitində getdikcə pisləşən həyat şəraitini qismən də 

olsa sabit saxlamağa imkan verir. 

 Qlobal iqtisadi əlaqələrdə «millilik» sərhədlərinin getdikcə daha sürətlə 

silinməsi texnologiya, nəqliyyat və rabitə sferalarında baş verən əsaslı keyfiyyət 

dəyişiklikləri nəticəsində geniş təkrar istehsal sferasının fazaları arasında sıx 

uzlaşma xarici ticarət strategiyasının zəruriliyini müasir getçəkliyin tələbi kimi 

ortaya qoyur. Azərbaycan respublikasının potensial imkanları, mövqeyindən 

yanaşdıqda, ölkənin xarici ticarət strategiyasının qlobal kontekstdə araşdırılması 

real situasiyanın daxili məntiqinə əsaslanır. Bu baxımdan xarici ticarət siyasətinin 
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iki əsas istiqamətinin – azad ticarət və proteksionizmin başlıca cəhətlərini tədqiq 

etməklə keçid iqtisadiyyatı şəraitində onların tətbiqi xüsusiyyətini üzə çıxarmaq 

məqsədəuyğun olmuşdur. 

 Sübut etməyə ehtiyac yoxdur ki, ölkənin xarici ticarət strategiyası 

bütövlükdə iqtisadi təhlükəsizlik konsepsiyasının tərkib elementi kimi nəzərdən 

keçirilməlidir. Söhbət, hər şeydən əvvəl element-sistem qarşılıqlı münasibətlərində 

üzvi birliyə nail olmaqdan, yarana biləcək antoqonist ziddiyyətlərin daha az itgi ilə 

aradan qaldırılmasından gedir. Xarici ticarətin strukturunda baş verən ən cüzi 

dəyişikliklər belə ölkənin maddi rifahına təsir göstərmək iqtidarındadır. Deməli, 

real bazar münasibətlərinin təşəkkülü prosesinə paralel olaraq ümumilli 

mənafelərin subyekt tərkibi mövqeyindən, ümumidən xüsusiyə yönələn  inkişafın 

labüdlüyü heç bir şübhə doğurmur. Belə ki, iqtisadi maraqların ifrat fərdiləşməsi 

meylinin getdikcə dərinləşməsi sözsüz ki, ölkənin həm iqtisadi təhlükəsizlik 

konsepsiyasında, həm də onun ayrılmaz tərkib hisəsi olan xarici ticarət siyasətində 

də adekvat dəyişikliklərə gətirib çıxaracaqdır. Xarici ticarət əlaqələrinin dövlət 

müdaxiləsinin sərhədlərini müəyyənləşdirən amillər kompleksi tədqiq edilərək, 

xarici ticarət  strategiyasının beynəlxalq potensiala uyğunlaşdırılması problemi 

araşdırılmışdır. 

 Tədqiqatların nəticələri belə bir qənaətə gəlmək imkanı verir ki, mövcud  

inkişaf modelləri arasında iqtisadi regionalizmin seçilməsi daha məqsədə müvafiq 

olardı. Fikrimizcə, ölkənin xarici ticarət strategiyasının əsas istinad bazası regional 

iqtisadi inteqrasiya çərçivəsi daxilində yaradılan azad ticarət blokları ola bilərdi. 

 Hal-hazırda Azərbaycan Avrasiya məkanında yeganə ölkədir ki, eyni 

zamanda dörd regional qruplaşmada iştirak edir. 

 Azərbaycanın xarici ticarət strategiyası bütövlükdə ölkənin iqtisadi 

təhlükəsizlik sisteminin əsas dəyişənlərindən biri olmaqla ilk növbədə milli rəqabət 

üstünlüklərinin formalaşması və inkişafına əsaslanmalıdır. 

Neft sənayesinin perspektiv inkişafı məqsədilə aşağıdakı istiqamətlərdə 

tədbirlər görülsə daha məqsədə uyğun olar: 
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- yeni yataqların axtarışı və kəşfiyyatı; 

- aşkar edilmiş yataqların tammiqyaslı işlənməyə cəlb edilməsi; 

- işlənmədə olan yataqlarda yeni quyuların qazılması və fəaliyyətsiz 

quyuların bərpası; 

- işlənmədə olan yataqlar üzrə neftvermə əmsalının artırılması məqsədilə 

yeni texnika və texnologiyaların tətbiqi; 

- neft-qaz hasilatı, nəqli və emalı sistemlərinin tikilməsi, yenidən 

qurulması və modernləşdirilməsi; 

- elm və texnikanın nailiyyətlərindən və qabaqcıl təcrübədən geniş və 

müntəzəm istifadə edilmə 

- Neft və qazın yığım-nəql prоseslərinə nəzarəti оptimallaşdırmaq                 

üçün avtоmatlaşdırılmış neft və qaz hesabatı qоvşaqlarının qurulması və 

kоmpüterləşdirilmiş nəzarət-infоrmasiya şəbəkəsinin təkmilləşdirilməsi 

- Neft və neft məhsulları tutumlarındakı neft şlamlarının emal edilməsi 

üçün qurğunun tikilməsi 

- Neftin ilkin emalı üzrə ELOU-AVT-6 qurğusunun istilik mübadiləsi 

sxeminin təkmilləşdirilməsi, tullantıların zərərsizləşdirilməsi, məhsulların 

keyfiyyətinin artırılması və itkilərin azaldılması məqsədi ilə 

modernləşdirilməsi 

- Avropa standartlarının (EVRO-2005) tələblərinə cavab verən dizel və 

reaktiv mühərrik yanacağının istehsalı məqsədi ilə hidrogenlə 

təmizlənmə kompleksinin tikilməsi 

- Dəniz yataqlarından neft-qaz hasilatının təminatı üçün hidrоteхniki 

qurğuların tikintisi, təmiri və yenidən  qurulması 

- Layların neftveriminin artırılması üçün lay və quyu dibi zonaya 

mütərəqqi təsir üsullarının tətbiqi 

- İşlənmədə olan yataqların ehtiyatlarının dəqiqləşdirilməsı, işlənmə 

layihələrinin hazırlanması və müəllif nəzarətinin həyata keçirilməsi. 
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Азярбайжан Дювлят Игтисад Университетинин «Бейнялхалг тижарят вя эюмрцк иши»  
ихтисасы цзря тящсил алан 2892-жı груп tələbəsi Quliyev Nicat Qadir оьлунун  

«Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq ticarət əlaqələrində neft 

strategiyasının rolu» мювзусунда йаздыьы dissertasiya ишиня 

Р    Я    Й 

Bazar iqtisadiyyatına keçid dövründə milli iqtisadiyyatın formalaşması və 

inkişafı aktual olub, zəruri problemdir. Belə ki, bu dövürdə formalaşan milli 

iqtisadiyyat cəmiyyətdə sistem dəyişikliklərinin xüsusi şəraitinin, həyata keçirilən 

iqtisadi siyasətin, daxili və xarici amillərin, habelə müxtəlif sosial iqtisadi 

proseslərin nəticəsi kimi formalaşır. 

Milli iqtisadi sistem cəmiyyətin iqtisadi münasibətlərinin formalaşma 

xüsusiyyətlərini və onun inkişaf modelinin əsas istiqamətlərini müəyyənləşdirir.  

Keçid dövründə milli iqtisadiyyata xas olan konkret  problemlərin səmərəli 

həlli yollarının mexanizmlərini, iqtisadi sistemin makrosəviyyədə iqtisadi artım 

prosesinin nəzəri və praktiki problemlərini, konkret faktiki meylləri və 

məlumatların reallıqları və qarşılıqlı əlaqəsini sistem halında təhlil etməklə, 

obyektiv dəyərləndirmək və əməli əhəmiyyət kəsb edən idarəetmə və 

tənzimləmə  nəticələrinə gəlməklə mümkündür.     

Milli iqtisadiyyatın formalaşması və inkişafında milli iqtisadiyyatın potensialı 

mühüm rol oynayır. Milli iqtisadiyyatın potensialı, iqtisadi artım prosesi, resuslar 

balansı, onlardan istifadə dərəcəsi ilə habelə elmi-texniki tərəqqinin səviyyəsindən 

asılı olaraq mövcud dövürdə hərəkətə gətirilə bilən imkanlarla müəyyən olunur. 

Bu problemlərin həllində neft amili əsas rol oynayır. 

 Azərbaycan iqtisadiyyatının formalaşmasında və inkişafında pirioritet 

sahələrdən biri olan neft sənayesi özünəməxsus tarixi inkişaf yolu keçmiş, ölkənin 

aparıcı sahələrindən biri olub, ölkənın makroiqtisadi inkişafında mühüm rol 

oynayaraq, onun sosial-iqtisadi durumunun tərəqqisinə, sosial-mədəni səviyyəsinin 

yüksəlişinə və milli şüurunun formalaşmasına güclü təkan vermişdir. 

 Dissertasiya  ишиндя гойулан мясялялярин мцсбят изащ едилдийини нязяря алараг, 

онун гябул едилиб мцдафияйя бурахылмасыны мягсядяуйьун щесаб едирям. 

                  dos.М.М.МЯММЯДЛИ 
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Азярбайжан Дювлят Игтисад Университетинин «Бейнялхалг тижарят вя эюмрцк иши»  
ихтисасы цзря тящсил алан 2892-жı груп tələbəsi Quliyev Nicat Qadir оьлунун  

«Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq ticarət əlaqələrində neft 

strategiyasının rolu» мювзусунда йаздыьы dissertasiya ишиня 

Р    Я    Й 

Neft sənayesinin bu günkü və gələcək inkişafı onun infrastrukturasının 

müasir dövrün siyasi və iqtisadi tələblərinə uyğun formalaşması üçün bu sahəyə 

yeni investisiyalar cəlb edilməlidir. Bu məqsədlə neft sənayesinin infrastruktur 

sistemi müəyyən iqtisadi siyasət əsasında inkişaf etdirilməlidir. Bununla əlaqədar 

neft sənayesində investisiya siyasəti ilə yanaşı infrastruktur siyasəti də 

aparılmalıdır və bu istiqamətdə görülən işlər qarşılıqlı əlaqələndirilməlidir.  

       Azərbaycan müstəqillik əldə edildikdən sonra respublikanın qarşılaşdığı 

iqtisadi çətinliklərin həlli yollarından biri məhz neft və qaz hasilatını artırmaq və 

onun hesabına digər sahələri inkişaf etdirməkdir. Neft sənayesində fəaliyyət 

göstərən istehsal fondlarının böyük hissəsi üzün müddət istismar edildiyindən artıq 

köhnəlmiş və yaxud da sıradan çıxmışdır. Neft sənayesinin inkişaf etdirilməsi onun 

texniki-iqtisadi səviyyəsinin yüksəldilməsini, əsas istehsal fondların yenidən 

qurulmasını və yeniləşməsini tələb edir. Bununla yanaşı istehsal olunan neft  

məhsullarının daxili və xarici bazarlarda rəqabət qabliyyətinin artırılması üçün 

onların keyfiyyəti dünya standartlarına uyğunlaşdırılmalıdır. 

Neft sənayesinin effektliyinin artırılması xarici şirkətlərlə iqtisadi əlaqələrin 

səmərəli təşkili və idarə olunması yeni metodiki mexanizmilərin tədqiqi və 

proqnozlar verilməsini tələb edir. Bunun üçün təbii resuslardan neft sənayesinin 

mövcud potensialından istifadənin səmərəliliyinin yüksəldilməsi və neft hasilatının 

və emalının artırılması prioritet istiqamətlərdəndir.  

Бцтцн бунлар ону эюстярир ки, dissertasiya иши тамамланмыш  ишдир  вя ону 

мцдафияйя бурахмаг олар.                                                                          

                                                                                               Проф.  А. Ш.Шякярялийеv 



 

 

 

87 

 

 Кулиев Ниджат Кадыр о 
 

РЕЗЮМЕ 

 

 

Приобретение Азербайджаном государственной независимости, переход 

к рыночным отношениям, либерализация внешнеэкономической 

деятельности и цен открылиновые возможности для интеграции страны в 

мировхозяйственную систему. 

Сегодня создание инфраструктуры рыночной экономики, переход к 

новой модели управления хозяйством, осуществление широкомасштабной и 

системной экономической реформы, Нефтяной Стратегии, укрепления 

правовой базы экономики и управления, повсеместное развитие 

предпринимательства, осуществление региональных и отраслевых программ 

по социально-экономическому развитию страны дали ощутимые результаты, 

и Азербайджан укрепил свою позицию на мировой арене.  
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                                                                  Quliyev Nicat Qadir o 

 
 

СUММUРЙ 
 
Тще thesis consists of an introduction, three chapters, and a finding and used 

literature list. 

The introductions justifies the currency of the subject, states the research 

level, explains the purpose and duties of the work, its scientific innovation, 

practical importance, specifies its object, subject, theoretical-methodical and data 

base and approbation. The first chapter which is called the theoretical-methodical 

fundamentals of management of international Economic Relations clarifies the role 

and importance of International   Economic Relations under circumstances of 

globalization? Construes the forms and participants of these relations, and 

researches the principles and methods of government regulation of foreign 

economic activities. 
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REFERAT 

Bazar iqtisadiyyatına keçidlə əlaqədar olaraq inzibati-amirlik sisteminə xas 

olan bütün prinsiplər, o cümlədən xarici iqtisadi fəaliyyət üzərində dövlət inhisarı 

aradan qaldırılmış, tamamilə yeni fərqli məzmuna malik situasiya formalaşmışdır. 

Keçid iqtisadiyyatlı ölkələrdə həyata keçirilən islahatlar təkcə forma dəyişikliyini 

deyil, eləsə də xarici iqtisadi münasibətlərin təkrar istehsal proseslərini əhatə 

etməklə, qlobal  səviyyəli inkişaf qanunauyğunluqlarına maksimum dərəcədə 

müvafiq gələn xarici ticarət strategiyasının formalaşdırılmasına yönəldilmişdir. 

Son 10 illik inkişaf dinamikası göstərir ki, iqtisadiyyatın “açıq”lıq dərəcəsinin 

yüksəldilməsi və bazar münasibətlərinin təşəkkülü istiqamətində nailiyyətlər əldə 

olunmuş, milli iqtisadi subyektlərə beynəlxalq rəqabətin təsir gücü hissediləcək 

dərəcədə artmışdır. Digər tərəfdən, dünya iqtisadiyyatında baş verən prosseslərin 

(iqtisadi inteqrasiya və qloballaşma, istehsal və kapitalın transmilliləşməsi 

prosessinin sürətlənməsi və s.) təsiri nəticəsində ölkədaxili iqtisadi münasibətlərin 

yeni modifikasiyası meydana çıxmış, xarici iqtisadi fəaliyyətin dövlət 

tənzimlənməsi problemi daha da kəskinləşmişdir.  

Neft sənayesi Azərbaycanın milli iqtisadiyyatının aparıcı sahələrindən biri 

olub, ölkənin sosial-iqtisadi inkişafında mühüm rol oynayır. Hazırda ölkəmizin 

dünya təsərrüfat sisteminə inteqrasiya olunduğu dövrdə bu sənaye sahəsinin inkişaf 

etdirilməsi, onun ixrac imkanlarını tədqiq edilməsi daha aktual əhəmiyyət kəsb 

edir.  

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, neft məhsullarının istehsalının artırılması və 

bu əsasda onun ixracının çoxaldılması respublikamızın inkişafının hazırkı 

mərhələsində yalnız dünya bazarına çıxmaq və valyuta təsərrüfatını gücləndirmək 

məqsədi güdmür. Burada qlobal məqsəd Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin 

hazırki mərhələsində neft amilindən istifadə edib respublikamızın siyasi 

müstəqilliyini beynəlxalq səviyyədə möhkəmləndirməkdən ibarətdir. 

Digər tərəfdən neftin dünyada bütün sahələr arasında gəlirlik səviyyəsinə və 

ödəmə əmsalına görə birinci yerdə olması onun milli iqtisadiyyatın inkişafı üçün 

iqtisadi və sosial səmərəlilik baxımından çox faydalı olmasını göstərir.    
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Müasir qloballaşma dövrü dünya ölkələrindən öz sərvətlərindən səmərəli və 

rentabelli istifadə etməyi tələb edir. Hansı dövlət bu prinsiplərə əməl edib strateji 

məhsulları ilə önə çıxa bilsə, həmin dövlət öz iqtisadiyyatını və əhalisinin həyat 

şəraitini müsbət istiqamətlərdə yönləndirə biləcək. Respublikamız da öz strateji 

məhsulu sayılan neft amilindən yüksək bacarıqla istifadə etməli, neftdən gələn 

gəliri iqtisadiyyatın diversifikasiyası yolu ilə digər sahələrə yönəltməklə  həm ixrac 

potensialını artırar, həm də digər sahələrin inkişafını surətləndirə bilər. Bu yolla 

ölkəmiz öz iqtisadi qüdrətini artırmaqla dünyada “söz sahibi“ olan dövlətə çevrilə 

bilər. 

Qeyd etmək lazımdır ki, bütün bunlar Azərbaycan Respublikasının xarici 

iqtisadi fəaliyyətinin təşkili və idarə edilməsi sferasında dinamik xarakterli dəyişik-

liklərin aparılmasını tələb edir. Keçid iqtisadiyyatının spesifik xüsusiyyətlərinin 

nəzərə alınması zəruriliyi ilə ölkənin milli mənafelərinin təminatı, digər tərəfdən 

isə müasir qlobal meyl və təmayüllər arasında optimal mütənasibliyin formalaşdı-

rılmasında əsas ağırlık məhz xarici ticarət strategiyasının üzərinə düşür. Belə ki, 

ölkə iqtisadiyyatında həyata keçirilən struktur modernləşmə iqtisadi artımın da-

vamlılığına nail olma, mənafe subyektləri arasında düzgün tənasüblüyün formalaş-

ması, bölgü sferasında prioritetlərin nəzərə alınması və ümumiyyətlə, dünya 

iqtisadiyyatına effektiv qoşulma prosessində real gerçəkliyə söykənməklə həyata 

keçirilən xarici ticarət strategiyası həlledici əhəmiyyət daşıyır. Eyni zamanda real 

bazarın və milli iqtisadiyyatın hələ formalaşma mərhələsində olduğunu diqqət mər-

kəzində saxlamaqla, xarici ticarət strategiyasının formaları və tərkib ünsürlərinin 

seçilməsində real situasiyaya adekvatlığın təminatı da xüsusi aktuallıq kəsb edir. 

 Neft müqavilələrinin həyata keçirilməsi çərçivəsində neft və qazın daşınması 

və nəqli prosesi olduqca əhəmiyyətli və strateji bir faktordur. Müasir şəraitdə neft, 

neft məhsulları və qaz külli yüklər hesab edilir. Ona görə də nəqliyyat sistemi 

onları fasiləsiz olaraq neft emalı və neft-kimya zavodlarına, habelə istehlakçıya 

vaxtında, ucuz, nəqletmə zamanı onların keyfiyyətinə xələl gəlmədən və minimum 

itkiyə yol verməklə çatdırılmalıdır. 
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