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ЭИРИШ 

 

Мювзунун актуаллыьы.Azərbaycanda1995-жи илдян башланан игтисади, сийаси, 

щцгуги, сосиал ислащатлар курсу bu gün də - dünyanın qlobal böhran məngənəsində 

sıxıldığı zamanda da öz effektiv nəticələrini göstərməkdədir. Беля ки, бу мцддят 

ярзиндя ЦДМ 28 дяфяйя йахын йцксялиб вя 1995-жи илин 2 млрд 133 млн. манат олан 

ЦДМ эюстярижиси 2014 – жü илдя 59 млрд маната йцксялиб. (3,сящ. 61  вя 2, сящ. 384. 

жядвял 14.1.) 2000-2014-жü илляр ярзиндя игтисадиййата йюнялдилян инвестисийаларын 

щяжми 17 дяфя йцксялиб вя 1,3 млд манатдан təxminən 22,6 млд маната гядяр 

артыб. (2, сящ.413, жяд 15.9) 2000-2014-жü иллярдя ящалинин эялирляри 4 млрд 

манатдан 39,4 млд маната гядяр, орта айлыг ямяк щаггы 44,3 манатдан 444,3 

маната гядяр йцксялиб. (2. сящ 39. жядвял 1.1., сящ 144. жяд.5.1). Беляликля, 

цмуммилли лидер Щ.Ялийевин фундаментал ислащат курсу вя бу курсун президент 

И.Ялийев тяряфиндян йарадыжылыгла давам етдирилмяси дцнйаны  саран глобал бющран 

шяраитиндя дя Азярбайжан игтисадиййатынын инкишаф динамизмини горуйуб, сахлайыб. 

Жянаб президент И.Ялийев чох дцзэцн гейд едиб ки, «… Азярбайжан son 11 il 

ərzində dünyada iqtisadi artım templərinə görə ən sürətlə inkişaf edən ölkədir» (1). 

Шцбщясиз ки, Азярбайжан Республикасынын сосиал-игтисади инкишафы дювлят 

игтисади сийасятинин конкрет истигамятляриня – дцзэцн фискал вя пул-кредит 

сийасятиня, валйута сийасятиня, мяшьуллуьун артырылмасы сийасяти вя с. ясасланыр. 

Юлкядя ялверишли инвестисийа мцщитинин йарадылмасына йюнялян дювлят сийасяти дя 

Азярбайжан Республикасынын уьурлу игтисади нятижяляринин ялдя олунмасында 

мцщцм рол ойнайыб. Даща доьрусу, мцасир Азярбайжан игтисади инкишаф модели 

тяжрцбясиндя бир даща тясдиг олунду ки, «капиталлар гянаят нятижясиндя артыр, исраф 

вя дцшцнжясизлик нятижясиндя апарылыр». (11,ст 135). Глобал  игтисади бющран бир 

даща сцбут етди ки, давамлы вя динамик инкишаф малиййя базарларынын спекулйатив 

ойунларына дейил, реал сектора инвестисийалара ясасланмалыдыр. Артыг яксяр 
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игтисадчыларын ряйиня эюря «… бющранын дярин сябяби … АБШ-дакы изафи истещлакла 

баьлыдыр». (15,ст. 4.) Беляликля, глобал бющран чохсайлы игтисадчы алимлярин 

фундаментал нязяриййяляри иля иддиа олунан щягигяти – йыьым вя  инвестисийаларын 

игтисади тяряггинин зярури шяртит  олмасыны бир даща тясдиг етди.Ancaq nəzəri baxışlar 

da, təsərrüfatçılıq praktikası da sübut edir ki, iqtisadi inkişaf həm də investisiya 

proseslərinin effektivliyi ilə şərtlənir.Bu effektivlik digər başqa faktorlarla birgə 

məcmu investisiyaların iqtisadiyatın sahləri üzrə optimal paylanmasını tələb edir.Бу  

бахымдан щяр бир конкрет игтисади тарихи мярщялядя инвестисийа просесляринин ян 

мцхтялиф тяряфлярини юйрянян фяргли сявиййяли тядгигатларın - o cümlədən 

investisyaların sahələrarası, sahədaxılı diversifikasiyasının əhəmiyyətini öyrənən 

tədqiqatların апарылмасы мягсядяуйьундур.İqtisadiyyatın hər hansı bir sektordan 

güclü asılı olduğu ölkələrdə - o cümlədən Azərbaycanda bu istiqamətdə araşdırmaların 

aparılması xüsusilə zəruridir.Belə ki, son illər iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi dövlət 

iqtisadi siyasətinin ən prioritet məqsədlərindən biri olmasaydı və zəruri tədbirlər 

reallaşdırılmasaydı, neft qiymətlərinin kəskin azalması iqtisadi böhran, büdcə 

gərginliyi, valyuta qeyri - stabilliyi ilə müşaiyət olunmalıydı.Ancaq ölkə 

iqtisadiyyatının neft amilindən asılılığı hələ də güclüdür və ÜDM-in 31%-nin neft 

sektorunun payına düşməsi bu asılılığı təsdiqləyir.(3)Yəni iqtisadi diversifikasiya 

məsələsi aktual olaraq qalır və aydındır ki, diversifikasiyanın dərinləşməsi müxtəlif 

sektorlarda - xüsusilə, Azərbaycan iqtisadiyyatının indiki vəziyyətində ən dinamik 

artımı təmin edə bilən emal sənayesində  investisiya fəallığının daha da 

yüksəldilməsini tələb edir.Bu baxımdan qeyri - neft sənayesində iнвестисийа 

фяаллыьынын artırılması məsələlərinin araşdırılmasına йюнялян тядгигатларын зярурилийи 

ашкара чыхыр. Мящз беля тядгигатларын  нятижяляри ясасындаqeyri - neft sənayesində 

iнвестисийа фяаллыьынын artırılmasıны тямин едян практик тядбирляр дясти 

формалашдырмаг мцмкцндцр вя бу бахымдан диссертасийа мювзусу актуалдыр. 
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Проблемин юйрянилмя сявиййяси.İnvestisiyaların effektivliyində sahələrarası 

paylanmanın rolu çoxsaylı tədqiqatlarda araşdırılsa da, daha konkret bir məsələ -  

iqtisadiyyatın və investisyaların diversifikasiyası problemi 20-ci əsrin 2-ci yarısından 

etibarən öyrənilib.Bu problem - “Holland sindromu” problemi 1959-cu ildən 

başlayaraq dünya alimlərinin tədqiqat obyektinə çevrilmişdir. Bu alimlərdən 

T.M.Rıbçinski, V.M. Korden, J.P. Neari, C. Saks, M.L. Ross, C.A. Robinson, 

R.Torvik, T.Verdier, M.F Montes , V.V Pоpov, P.Kruqman, V. Pоlteroviç , A. Tonis 

və digərlərini göstərmək olar. 

Son illər iqtisadiyyatın və investisiyaların şaxələndirilməsi probleminin tədqiqi 

sahəsində ölkəmizin iqtisadçı alimləri də bir sıra araşdırmalar aparmışdır. Onlardan 

Ə.C.Muradov,А.Надиров, Ə.İ.Bayramov, M.Ə.Əhmədov, Q.N.Manafov, 

T,A,Hüseynov, T.Ə,Quliyev,Щ.Аллащвердийев,  Я.Q.Ялирзайев, А.Щцсейновун 

Z.Ə.Səmədzadə, İ.H.Alıyev, Ə.C.Muradov, V.M.Vəliyev, Ş.M.Muradov, 

F.C.Həsənov, V.Ə.Rüstəmov, Y.H.Həsənli  və başqalarını xüsusilə qeyd etmək olar. 

Проблемин юйрянилмя сявиййяси барядя данышаркян, бир мясяля дя гейд 

олунмалыдыр.İqtisadiyyatın və investisiyaların diversifikasiyası məsələsi bütövlükdə 

qismən əhatəli tədqiq edilsə də konkret istiqamətlə üzrə - o cümlədən qeyri - neft 

sənayesi üzrə bu məsələlər ətraflı araşdırılmayıb. 

Бuna görə də qeyri - neft sənayesində iнвестисийа фяаллыьынын artırılması 

məsələlərinin мцхтялиф аспектляринин – щцгуги, игтисади, идаряетмя вя с. 

аспектляринн юйрянилмясиня йюнялян тядгигатлара ещтийаж вар вя мцасир 

Азярбайжанын мювжуд игтисади, сосиал эерчякликляриндяqeyri - neft sənayesində 

iнвестисийа фяаллыьынындаща da yüksəldilməsi йолларыны мцяййянляшдирян  тядгигатлар 

эяряклидир. 

Тядгигат мягсяд вя  вязифяляри.Тядгигатын мягсядиqeyri - neft sənayesində 

iнвестисийа фяаллыьынын artırılmasının ясас истигамятлярини мцяййянляшдирмякдир. Бу 



 

 
 

7 

 

мягсядин реаллашмасы цчцн ашаьыдакы вязифяляр щялл олунмалыдыр: 

- İqtisadiyyatın şaxələnməsinin iqtisadi inkişafa təsiri və iqtisadiyyatın 

şaxələnməsində investisiya təminatınatının rolunun nəzəri aspektləri 

aydınlaşdırılmalıdır; 

-  İqtisadiyyatın şəxələnməsinin xarici təcrübələri ətraflı  təhlil edilməlidir;  

- İqtisadi  tərəqqiyə   yönələn diversifikasiya  siyasətində  qeyri - neft 

sənayesinin  inkişafının əhəmiyyəti aşkarlanmalı və bu inkişafın investisiya təminatı 

məsələlri öyrənilməlidir; 

-Ölkə qeyri - neft sənayesinin müasir sosial - iqtisadi inkişafdakı rolu 

aydınlaşdırılmalıdır; 

- Азярбайжан Республикасынın qeyri - neft sənayesində инвестисийа фяалlığının 

mövcud vəziyyəti təhlil edilməlidir; 

- Qeyri - neft sənayesində  инвестисийа proseslərinin tənzimlənməsi məsələləri 

ətraflı öyrənilməlıdир; 

- Азярбайжанqeyri - neft sənayesində  инвестисийа fəallığının даща да 

yüksəldilməsinə зямин йарадан дювлят игтисади сийасятинин ясас хятляри 

ашкарланмалыдыр. 

- Азярбайжанqeyri - neft sənayesində  инвестисийа fəalliyətinin effektivliyinin 

artırılması istiqamətləri müəyyənləşdirilməlidir; 

Диссертасийанын нязяри вя методолоъи ясаслары.Диссертасийа ишинин методолоъи 

ясасыны iqtisadi nəzəriyyənin müxtəlif məktəblərinin nümayəndələrinin baxışları, 

iqtisadi diversifikasiya məsələrinə aid tədqiqatlar, игтисадиййатын дювлят 

тянзимлянмяси нязяриййясиня аид бахышлар, инвестисийа просесляринин 

тянзимлянмясиня аид олан araşdırmalар, Азярбайжан Республикасы ганунверижилийи 

вя Азярбайжан  республикасында игтисади ислащатлара аид мцхтялиф дювлят 
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програмлары тяшкил едиб. 

Диссертасийанын информасийа базасы. Тядгигат ишинин информасийа базасыны 

Азярбайжан Республикасы Дювлят Статистика Комитяси вя мцхтялиф дювлят 

органларынын статистик мяжмуяляри, мялуматлары, Дцнйа Банкы, БФВ-нун, БМТ-

нин статистик ъурналлары, диссертант тяряфиндян топланылан диэяр мялуматлар тяшкил 

едиб. 

Тядгигатын обйект вя предмети. Тядгигатынобйекти Azərbaycan qeyri - neft 

sənayesində investisiya fəaliyyəti və bu sektorda investisiya  fəallığının artırılması 

istiqamətləridir. 

Тядгигат предмети.Тядгигатын предмети qeyri - neft sənayesi 

timsalındaiqtisadiyyatın diversifikasiyası və iqtisadi diversifikasiyanın investisiya 

təminatıdir. 

Тядгигатын елми йениликляри. 

-iqtisadiyyatın diversifikasiyası ilə bağlı nəzəri-metodoloji yanaşmalar kompleks 

tədqiq olunmuş və mühüm istiqamətlər üzrə ümumiləşdirilmişdir; 

- iqtisadi sistemin təbii resurslardan asılılığının dürüst  müəyyənləşməsi üçün 

kompleks göstəricilər dəstindən istifadənin zərurəti əsaslandırılmışdır; 

- Azərbaycan iqtisadiyyatının effektiv diversifikasiyası baxımından qeyri - neft 

sənayesinin inkişafının mühüm əhəmiyyətə malık olduğu aşkarlanmış və bu sferaya 

üstün investisiya cəlbi zərurəti əsaslandırılmışdır; 

- neft ixrac edən ölkələrin “Holland sindromu” ilə mübarizə təcrübəsinin 

Azərbaycan iqtisadiyyatında tətbiq edilməsi yolları müəyyən edilmişdir; 

- qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsi məqsədilə Azərbaycan iqtisadiyyatında 

neft gəlirlərindən istifadənin səmərəliliyinin yüksəldilməsi yolları müəyyən edilmişdir; 
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-Azərbaycanda iqtisadi diversifikasiya və qeyri - neft sənayesinin inkişafının   

investisiya təminatı üçün  təkcə neft gəlitlərindən istifadənin yetərli olmaması diqqətə 

çatdırılmış və BXİ-nin, daxili özəl investisiyaların bu baxımdan ciddi bir mənbə 

olması əsaslandırılmışdır;  

- iqtisadi diversifikasiya və qeyri - neft sənayesinin inkişafı prosesinin 

effektivliyinin  qeyri - neft sənayesinə investisiyaların innovasiya yönümlülüyündən 

asılılığı əsaslandırılmış və qeyri - neft sənayesində innovasiya proseslərinin 

sürətlənməsi üçün dövlət innovasiya siyasətinin təkmilləşdirilməsinə ehtiyac 

duyulduğu göstərilmişdir;    

- dövlət innovasiya siyasətinin səmərəlilyinin artırılması ücün praktikada tətbiq 

edilən mexanizmlərin - vergi güzəştləri, sürətləndirilmiş amortizasiyanın, güzəştli 

kreditləşmənin selektiv olaraq ayrı - ayrı sənaye sahələrinə tətbiqi zərurəti 

əsaslandırılmişdır; 

- texnopaklarda istifadə edilən güzəştli vergi mühitinin, yeni avadanliqlara 50%-li 

amortizasiya  normalarının  qeyri - neft sənayesinin nisbi elmtutumlu sahələrinə 

tətbiqinin bütölükdə iqtisadi inkişafa pozitiv təsiri aşkarlanmışdır; 

- Azərbaycan iqtisadiyyatının sahəvi quruluşunun optimallaşdırılması yolu ilə 

onun davamlı inkişafının təmin olunması məqsədilə makroiqtisadi siyasət tədbirlərinin 

səmərəliliyinin artırılması yolları, o cümlədən fiskal, monetar və xarici ticarət amilləri 

konkretləşdirilmişdir; 

- qeyri - neft sənayesinə yönələn investisiyaların effektivliyində, investisiya 

mühitinin yaxşılaşdırılması yolu ilə bu sferaya investisiyaların cəlbində микроигтисади 

сявиййядя менежментин кейфиййяти мцщцм рол ойнаması, менежментин кейфиййят 

артымыnın щяр бир мцяссисядя йцксяк корпоратив стандартларын тятбигини тяляб etməsi 

aşkarlanmış və bu бахымдан öлкядя бизнесин тяшкилати – щцгуги формаларыны 
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тякмилляшдирмяк -  физики шяхс кими фяалиййят эюстярян фярди сащибкарлыг субйектинин 

тядрижян щцгуги шяхсляря чеврилмясини стимуллашдырмаг эярякliyi əsaslandırılmışdır; 

- müəyyənləşdirilmişdir ki, koрпоратив менежментин кейфиййятинин артырылмасы 

цчцн йени идаряетмя методларынын тятбиги – аутсорсинг, «ъуст-онтиме» вя с. тятбиги 

мягсядяуйьундур вя беля  методларын тятбиги инвестисийаларын сямярялилийинин 

йцксялдилмясини, ардыжыл олараг, инвестисийа мцщитинин даща да йахшылашдырылмасыны 

тямин едир. 

Tədqiqat işinin nəzəri və praktiki əhəmiyyəti. Tədqiqat işində əldə edilmiş 

məntiqi ümumiləşdirmələr və nəzəri cəhətdən əsaslandırılmış elmi nəticələr və 

təhlillər nəticəsində irəli sürülən təkliflər ölkə iqtisadiyyatının diversifikasiyası və 

makroiqtisadi siyasətin səmərəliliyinin yüksəldilməsi üzrə proqram və proqnoz 

xarakterli sənədlərin hazırlanmasında,юлкя sənayesinin инкишафында, 

ганунверижилийинин тякмилляшдирилмясиндя менежментин кейфиййятинин 

йцксялдилмясиндя həmçinin tədris prosesində istifadə oluna bilər. 

Диссертасийанын апробасийасы вя нятижяляринин тятбиги.  

Диссертасийа «Игтисадиййатын тянзимлянмяси» кафедрасынын бир сыра 

ямякдашларынын вя бир нечя груп цзря маэистрлярин иштиракы иля мцзакиря олунуб вя  

мцдафия цчцн тювсиййя едилиб. Диссертасийа цзря ики елми тезис щазырланыб. АДИУ-

нин фяргли кафедраларынын ики досенти диссертасийа ишинин нятижяляринин уьурлу олмасы 

барядя ряй вериб. 

Диссертасийа ишинин гурулушу вя щяжми. Диссертасийа иши цч фясил, 8 параграфдан 

ибарятдир. Ишин щяжми 81 сящифядир. 
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Fəsil 1. İqtisadiyyatın şaxələnməsində investisiya fəaliyyətinin rolu 

1.1. İqtisadiyyatın şaxələnməsinin zəruriliyi: nəzəri aspektləri 

 

Məlumdur ki, iqtisadiyyatın şaxələnməsinə zərurət hər hansı bir ölkənin sosial 

iqtisadi sisteminin ayriliqda götürülmüş bir sektordan, daha doğrusu, hər hansı bir təbii 

resurs hasilatına əsaslanan sektordan aslılığı kifayət qədər yüksək səyiyyədə olanda 

ehtiyac yaranır.Bu baxımdan iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi yollarını 

müəyyənləşdirilməsindən öncə ölkə iqtisadiyyatının resurs asılılığı səviyyəsinin 

aydınlaşdırılması zəruridir.Məhz resurs asılılığı səviyyəsinin aşkarlanması 

diversifikasiya zərurətini şərtləndirir.İqtisadiyyatın bir təbii resursdan aslılığı məsələsi 

öncə qeyd etdiyimiz kimi ötən əsrin 2-ci yarısından etibarən nəzəri araşdırmaların 

predmeti olub və iqtisadi ədəbiyyatlarda daha çox "Holland sindromu" 

adlandırılıb.Müxtəlif nəzəri mənbələrdə belə bir asılılığın səviyyəsini 

müəyyənləşdirmək üçün göstəricilər dəsti də təklif edilib.Beləliklə,öncə bu 

məsələlərin araşdırılması məqsədəuyğundur və aydındır ki, araşdırmalar  Azərbaycan 

iqtisadiyyatının effektiv divesifikasiyası yollarının aşkarlanmasına yönəlməlidir. 

Müstəqilliyin ilk illəri Azərbaycan iqtisadiyyatında böhranlı dövr kimi 

xarakterizə olunsa da, 1996-cı ildən başlayaraq ölkə iqtisadiyyatında makroiqtisadi 

sabitliyə nail olunmuş və növbəti illərdə dinamik artım müşahidə olunmuşdur. Son  

illərdə isə ölkəmiz iqtisadi inkişaf səviyyəsinə görə dünyada qabaqcıl yerlərdən birini 

tutmuşdur. İqtisadi inkişaf templərinin əldə olunmasında neft amilinin təsiri 

əhəmiyyətli olmuşdur. Belə ki, bu dövrdə ölkədə neft hasilatının artması, dünya 

bazarında neftin qiymətinin əlverişli olması və neft sektoruna qoyulan iri həcmli 

investisiyalar bu sektorun inkişafını şərtləndirmişdir ki, bu da öz növbəsində ölkə 

iqtisadiyyatının neft sektorundan asılılığını gücləndirmişdir. 
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Dünya təcrübəsi göstərir ki, karbohidrogen ehtiyatları ilə zəngin olan ölkələrin 

əksəriyyəti bu resursların ixracından əldə edilən vəsaitləri səmərəli şəkildə istifadə edə 

bilmədiyindən, ciddi problemlərlə üzləşməli olmuşlar ki, bunun da əsas səbəbi neftin 

qiymətinin dəyişkən olmasıdır. Başqa sözlə, neftin qiyməti qeyri-sabit olduğundan, 

neft ixrac edən ölkələrin gəlirlərinin də neftin qiymətindən asılı olaraq artıb-azalması 

həmin ölkələr üçün bir sıra ciddi problemlər yaradır. Ölkənin iqtisadi-sosial 

inkişafında təbii sərvətlərin bu cür neqativ rolu dünya iqtisadiyyatında “Holland 

sindromu” kimi xarakterizə olunur. 

BMT-nin İqlim Dəyişiklikləri üzrə Çərçivə Konvensiyası öz sənədlərində 

iqtisadi diversifikasiyaya belə definisiya verir: “İqtisadi diversifikasiya geniş çeşiddə 

məhsulların iqtisadiyyatda istehsal edilməsi prosesi kimi nəzərdən keçirilir. Bu 

anlayış, həmçinin ixrac bazarlarının diversifikasiyası və daxili iqtisadi fəaliyyətlərdən 

ayrı gəlir mənbələrinin diversifikasiyasını da əhatə edir ”. İxracın diversifikasiyası isə 

mövcud ixrac səbətindəki ayrı-ayrı malların xüsusi çəkisini dəyişməyə, ixrac səbətinə 

yeni əmtəələr təklif etməyə və yeni coğrafi bazarlara çıxışı nəzərdə tutan siyasətlərin 

məcmusudur . İqtisadi diversifikasiya siyasətinin əsas elementləri bunlardır: kapital 

(insan kapitalı, fiziki kapital və təbii sərvətlər), resurslardan daha effektiv istifadəyə 

imkan verən rəqabətli bazarlar, infrastruktur təminatı, davamlı institusional və struktur 

islahatları, xarici sərmayənin hərəkətində və ticarətdə sərbəstlik, makroiqtisadi 

stabillik. 

Araşdırmalarda iqtisadi və ixrac diversifikasiyasının ölçülməsi indikatorları 

kimi aşağıdakılar nəzərdə tutulur:  

1. Təbii resurslardan asılılıq indikatorları  

1.1. Resurs sektorunun ÜDM-dəki payı  

1.2. Resurs sektorunun ümumi büdcə gəlirlərindəki payı  
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2. İqtisadi diversifikasiya indikatorları  

2.1. ÜDM-in 1-ci təsnifat səviyyəsində əlavə dəyər yaradan sektorlar üzrə 

tərkibi  

2.2. Məşğulluğun 1-ci təsnifat səviyyəsində sektoral bölgüsü  

2.3. ÜDM-in əlavə dəyər üzrə strukturunun sektoral konsentrasiyasının 

Herfindal indeksi  

2.4. Məşğulluğun sektoral konsentrasiyasının Herfindal indeksi  

3. İxrac diversifikasiyası indikatorları  

3.1. İxrac edilən 10 əsas məhsulun ümumi ixracatda payı  

3.2. İxrac konsentrasiyası üzrə Herfindal indeksi  

3.3. Xammal (resurs) mənşəli ixracın ümumi ixracatda payı  

4. Məhsul təkmilliyi indikatorları  

4.1. Yüksək texnologiya ixracının ümumi ixracatda payı  

4.2. İxracın təkmilliyi ölçüsü  

4.3. Son məhsul formasına salınan sənaye malları ixracının ümumi ixracatda 

payı  

ÜDM-də sektorlar üzrə dviresifikasiyanı ifadə edəcək göstərici isə sektorlar 

konsentrasiyasını hesablamaqdır. Bu konsentrasiyanı ifadə edən göstəricilərdən biri də 

iqtisadçı Orris Herfindalın adı ilə bağlı indeksidir. Bu indeks 0 və 1 arasında dəyişir, 

ən aşağı göstərici konsentrasiyanın (diversifikasiyanın) ən yaxşı, ən yuxarı göstərici 
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isə konsentrasiyanın (diversifikasiyanın) ən pis vəziyyətini əks etdirir. Herfindal 

indeksi aşağıdakı formul əsasında hesablanır:  

 

Burada S konkret götürülmüş sahənin yaratdığı əlavə dəyərin ÜDM-də payını, 

N isə götürülmüş sahələrin sayını əks etdirir. İndeks 0-1 intervalında dəyişilir. “0” 

yaxınlıq ixracın maksimum diversifikasiya olunduğunu, “1”ə yaxınlıq iqisadiyyatın 

şaxələnmədiyini, bir və bir neçə sahədən asılı olduğunu göstərir.Aşağıdakı cədvəl 

nümunəsində  Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün bu vəziyyəti aydınlaşdıraq. 

Cədvəl 1. 
İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə əlavə dəyərin ÜDM-də xüsusi çəkisi (%) 

 
Göstəricilər 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2013 

Kənd təsərrüfatı, 

ovçuluq və meşə 

təsərrüfatı, balıqçılıq 

16.1 9.2 7.1 6.5 5.6 6.1 5.4 5,3 

Mədənçıxarma 

sənayesi  

27.7 42.2 50.9 53.7 52.7 42.4 46.0 46,3 

Emal sənayesi 5.3 6.5 5.8 5.0 4.7 5.5 5.4 4,2 

Tikinti 6.5 9.4 7.7 6.7 7.0 7.2 7.5 11,8 

Topdan və pərakəndə 

ticarət, 

avtomobillərin, 

məişət 

məmulatlarının və 

şəxsi istifadə 

əşyalarının təmiri 

6.3 6.1 5.4 5.0 5.5 6.7 6.6 7,1 

Nəqliyyat, anbar 12.0 7.4 6.6 7.3 6.7 8.8 7.9 4,8 
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təsərrüfatı vərabitə 

Daşınmaz əmlakla 

əlaqədarəməliyyatlar, 

icarə və 

istehlakçılaraxidmət 

göstərilməsi 

2.7 1.4 1.8 1.4 1.6 2.1 2.8 2,2 

Herfindal indeksi 0.1381 0.2111 0.2828 0.3090 0.2977 0.2081 0.2370 0,2376 

Mənbə: Azərbaycan rəqəmlərdə 2014.səh 62 

Cədvəldən göründüyü kimi, 2000-ci il üzrə Azərbaycanın ÜDM-də sektorlar 

üzrəkonsentrasiya indeksi 0,1381 olduğu halda, 2005-ci ildən başlayaraq artmağa 

başlayıb. Hətta bu göstərici 2007-ci ildə 0,309-a çatıb ki, həmin dövrdə ÜDM-in sektorlar 

üzrə konsentrasiyasının zəif olduğunu göstərir.  

Onu da qeyd edək ki, 2007-ci ildən sonra ÜDM-in sektorial konsentrasiyası üzrə 

Herfindal indeksi yenidən azalmağa başlayıb və 2013-cu il üzrə 0,237 təşkil edib. Hətta 

2009-cu ildə bu indeks 0,2081-ə enib ki bu da neftin dünya bazarında qiymətinin enməsi 

ilə bağlı neft sektorunun ÜDM-də payının azaldığı dövrə təsadüf edir. Diqqəti çəkən 

başqa məqam 2006-2008-ci illərdə ölkədə neft hasilatının sürətlə artması dövründə ÜDM  

istehsalında konsentrasiya səviyyəsinin yüksəlməsi, neft hasilatı sabitləşdikdən sonra isə 

dövlət büdcəsi vəsaitləri hesabına investisiyanın artması ilə əlaqədar konsentrasiya 

səviyyəsinin 0,30-dan 0,21-ə (2009-cuildə) düşməsidir. 2010-2013-cü illlərdə Herfindal 

indeksi yenidən yüksəlib.  

Əmək bazarının deversifikasiyası səviyyəsinin öyrənilməsi də 

iqtisadiyyatınşaxələndirilməsi siyasətinin formalaşması baxımından vacib hesab edilir. 

Əmək bazarının sektorlar üzrə konsentrasiyasını hesablamaq üçün Herfindal 

indeksindən istifadə edilir. 2000-2013-cü illərdə Azərbaycanın əmək bazarının 

strukturunda koordinal dəyişikliklər baş verməyib. Baş verən əsas dəyişikliklər kənd 

təsərrüfatında məşğulluğun bir az (4,1 faiz bəndi), ticarət sektorunda məşğulluğun 
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ÜDM-də payının 16,9%-dən 14,7%-ə düşməsi, həmçinin tikinti sektorunun 

məşğulluğun payının 4,1%-dən 7,2%-dək artmasıdır. 

Cədvəl 2.  

2000-2013-cü illərdə məşğulluğun iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə strukturu (%) 

 
Göstəricilər 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2013 

Kənd təsərrüfatı, 

ovçuluq və meşə 

təsərrüfatı, balıqçılıq 

41 38,7 38,5 38,3 38,2 38,1 39,4 36,9 

Mədənçıxarma 

sənayesi  

1 1 1,1 1,1 1 1 1 0,9 

Emal sənayesi 4,6 4,9 5 5 5 5 4,8 5 

Tikinti 4,1 5,2 5,3 5,3 5,4 5,4 6,0 7,2 

Topdan və pərakəndə 

ticarət, 

avtomobillərin, 

məişət 

məmulatlarının və 

şəxsi istifadə 

əşyalarının təmiri 

16,9 15,6 15,8 15,8 15,9 15,9 12,3 14,7 

Nəqliyyat, anbar 

təsərrüfatı vərabitə 

4,5 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,1 4,1 

Herfindal indeksi 0,212 0,191 0,190 0,188 0,188 0,187 0,186 0,184 

Mənbə: Azərbaycan rəqəmlərdə 2014.səh 30 

 
Göründüyü kimi, Azərbaycanın əmək bazarının sektorlar üzrə paylanması göstəricisi 

qənaətbəxş sayıla bilər və 2000-2013-cü illərdə cüzi dəyişikliyə uğrayıb. Əgər 2000-ci 

ildə əmək bazarının sahə konsenrtrasiyası üzrə Herfindal indeksi 0,212 olubsa, 2013-

cü ilədək 0,184-dək düşüb. 
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“Holland sindromu”nun qiymətləndirilməsi baxımından vacib olan amillərdən 

biri də xarici iqtisadi fəaliyyət şərtlərinin təhlil olunmasıdır. Belə ki, qeyd etdiyimiz 

kimi, “Holland sindromu”nun əsas əlamətlərindən biri - manatın möhkəmlənməsi 

nəticəsində ənənəvi ixrac məhsullarının ixracının azalması və ixracın birtərəfli inkişaf 

etməsidir. 

Ixrac baxımından iqtisadiyyatın asılılıq səviyyəsini müəyyənləşdirərkən ixracın 

təkmilliyi ölçüsü (measure of export sophistication (EXPY))göstəricisindən istifadə 

olunur.Daha yüksək məhsuldarlıq və gəlirliliksəviyyəsinə malik malları ixrac edən 

ölkələrin iqtisadi artım templəri daha stabil, iqtisadi rifah səviyyəsi isədaha yüksək 

olur. Milli gəliriyüksək olan ölkələrin “ixrac səbəti” daha təkmil hesab edilir və az 

gəlirliölkələr həmin struktura nail olmağa can atır. Ölkənin ümumi ixracının 

zənginliyini (sophistication), gəlirliyinivə keyfiyyətini ölçmək üçün öncə ixracın 

strukturunda önəmli yer tutan hər bir məhsulun assosiasiya olduğugəlir səviyyəsi 

ölçülür. Bu indikator PRODY adlandırılır və aşağıdakı formulla hesablanır: 

 

Burada: 

–xjk⁄⁄Xj 

 hər bir məhsulun ölkənin ümumi ixracındakı xüsusi çəkisidir; 

– Σj(xjk̸Xj) 

- oxşar məhsulları ixrac edən ölkələrin ümumi ixracatının strukturunda müvafiq 

məhsulun xüsusiçəkilərinin cəmidir; 

– oxşar məhsulu ixrac edən ölkələrdə adambaşına düşən milli gəlirin (ÜDM) 

səviyyəsidir. 

PRODY bu və ya digər məhsulu ixrac edən ölkələrin həmin məhsulun fərdi və 

ölkə qrupları üzrə ixracdakıpayı da nəzərə alınmaqla hesablanan adambaşına düşən 

ÜDM məbləğidir. Konkret əmtəəni əgər (i) yüksəkgəlirli ölkələr ixrac edirsə, (ii) 
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həmin məhsul onu ixrac edən ölkələrin ixracının strukturunda təqribən 

bərabərpaylanıbsa, PRODY məbləği daha da yuxarı olur. 

Ümumiyyətlə, bu indikator “müqayisəli üstünlük” əmsalının (Revealed 

Comparative Advantage – RCA) vəHerfindal indeksinin (belə ki, ixracın 

strukturundakı malların gəlirliyini nəzərə almır) daha təkmil formasıhesab olunur101. 

RCA bu və ya digər məhsulun ölkənin ixracındakı payının həmin məhsulun 

dünyaticarətindəki payına bölünməsi ilə hesablanır və belə hesab olunur ki, RCA-in 1-

dən böyük olduğu əmtəə vəxidmətlər üzrə ölkə müqayisəli üstünlüklərə (müvafiq 

istehsal səriştəsi, xammal və kapitalla optimal təchizat,yerləşmə və daşınmada 

üstünlüklər, digər xərclərin azlığı və s.) malikdir. (22). Məsələn: 2010-cu ildə xam 

neftinAzərbaycanın ixracındakı payının 86%, xam neftin dünya ticarətindəki payının 

isə 7,98% olduğunu nəzərəalsaq, RCA=86/7.98=10.8. Bu göstəriciyə əsasən, 

Azərbaycan xam neft üzrə müqayisəli üstünlüyə malikdirvə konkret bu məhsul üzrə 

rəqabətliliyi yüksəkdir. 

Ölkənin ümumi ixracında əsas yer tutan məhsulların hər biri üzrə PRODY 

ayrılıqda hesablandıqdan sonar müvafiq PRODY-lər həmin məhsulların ixracdakı 

payına vurularaq aşağıdakı formul üzrə cəmlənir. 

 
EXPY göstəricisi yüksək olan ölkələrin ümumi xüsusiyyətləri onların bir qayda 

olaraq adambaşına yüksəkÜDM göstəricisinə malik olması, insan kapitalının yüksək 

inkişaf səviyyəsi və işçi qüvvəsinin sayca çoxolması, dünya bazarında daha yüksək 

qiymətə satılan mallar ixrac etməsidir. 

Cədvəl 3-də BMT-nin Ticarət və İnkişaf Konfransının xarici ticarət üzrə statistika 

bazasına (UNCTADHandbook of Statistics; UN Comtrade) və Dünya Bankının 

adambaşına düşən ÜDM göstəricilərinə (World Bank’sWorld Development Indicators) 

əsasən hesablanmış Azərbaycan ixracının PRODY və EXPY dəyərləri, 

habeləmüqayisəli üstünlük əmsalı verilib. Bu zaman ölkənin ixrac səbətində 2010-cu 
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ildə ilk 10-u təşkil edən mallar(3-digit) götürülüb. Daha sonra BMT-nin məlumat 

bazasında ayrı-ayrı göstərilən bitki və heyvan mənşəliyağlar bir məhsul kimi 

birləşdirilərək 9 mal üzrə PRODY dəyəri və yekunda ölkə ixracı üzrə ümumi 

EXPYdəyəri hesablanıb. Hesablama zamanı bəzi mallar üzrə (xam neft, neft 

məhsulları, təbii qaz) 25 əsas ixracatçıseçilib, digər mallar üzrə isə əsas ixracatçıların 

sayı və onların dünya bazarındakı payı nəzərə alınmaqla 12-20 ölkə üzrə hesablama 

əməliyyatı aparılıb. Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, analoji tədqiqatlar da 

məhzyuxarıda göstərilən mənbələr əsasında aparılır və UNCTAD statistika sistemi 

bəzi ixrac məlumatlarını 2009-2010-cu illərin ortalama göstəricisi şəklində təqdim 

etdiyindən ayrı-ayrı ölkələrin rəsmi statistik məlumatlarıilə bəzi fərqlər qeydə alına 

bilər. 

 
 

Cədvəl 3. 
Azərbaycanın “ixrac səbəti”ndəki əsas məhsulların və ümumi  

ixracın gəlirlilik səviyyəsi (2010) 
 

Məhsulun adı 

 

Məhsulun kodu 

(SITC Revision 3) 

PRODY (nominal 

USD) 

Müqayisəli 

üstünlük 

əmsalı(RCA ≥ 1) 

Məhsulun dünya 

ixracında payı(%) 

Xam neft 333 14197 10.8 7.98 

Benzin və digər 

neftməhsulları 

334 22382 1.28 4.31 

Təbii qaz 343 18091 0.6 1.51 

Şəkər 061 5322 1.92 0.26 

Meyvələr (təzə və 

quru) 

 

057 10825 1.33 0.45 

Bitki və heyvan 

yağları 

421, 422, 431 3771 0.77 0.52 
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Etilen polimerləri 571 24158 0.47 0.43 

Gəmi və qayıq 

hissələri 

793 20853 0.86 1.05 

Alüminium 684 23497 0.28 0.72 

İxracın əhatə olunma əmsalı (%-lə): 95,3 

EXPY: $ 13.993 

 
 mənbə: BMT Ticarət və İnkişaf Konfransı (UNCTAD) və Dünya Bankı İnkişaf İndikatorları (WBWDI)         

PRODY dəyəri 10.000$-dan az olan mallar nisbətən aşağı gəlirli, 10.000-20.000$ 

arası olan mallar orta gəlirli,20.000$-dan yuxarı olan mallar isə yüksək gəlirli hesab 

olunur. Eyni zamanda, PRODY dəyəri 40.000$-danyuxarı olan çox yüksək gəlirli 

mallarda var. Məsələn, mirvari və digər çox qiymətli daşlar bu qəbildəndir. 

Busadalananları nəzərə alaraq demək olar ki, yuxarıdakı cədvəldən də göründüyü 

kimi, Azərbaycanın “ixracsəbəti”ndə həm aşağı gəlirli, həm orta gəlirli, həm də 

nisbətən yüksək gəlirli məhsullar var. Ancaq əsasproblem ondan ibarətdir ki, 

Azərbaycanın “ixrac səbəti”ndə başlıca yer tutan məhsullar əsas etibarilə elm 

vəinnovasiyatutumlu olmayan xammal və yarımfabrikatlardır. 

İqtisadiyyatın şaxələndirilməsinə zərurət yaradan vəziyyət barədə təhlilləri 

yekunlaşdirmaq olar və qeyd olunmalıdır ki, effektiv diversifikasiya siyasətinin 

reallaşması üçün ilkin olaraq diversifikasiya yönümlü dövlət investisiya siyasətinin 

hazırlanması və həyata keçirilməsi zəruruidir. 

 

1.2.İqtisadiyyatın şaxələnməsinin investisiya təminatı 

 

Bütövlükdə iqrisadi inkişafda, ocümlədən ayrılıqda götürülən hər hansı sahənin 

inkişafında şübhəsiz ki, ən əsas rol investisiya fəallığına məxsusdur .Смит эюстярирди 

ки, щяр щансы бир халгын иллик мящсулунун дяйяри  йа ишчилярин сайынын артмасы, йахуд 
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мяшьулларын мящсулдарлыьынын йцксялмяси ясасында мцмкцндцр вя «Щяр ики щалда 

ялавя капитал лазымдыр» (11, 289)  

Анжаг артыр А.Маршалл нязяриййяsиндя мясяляйя бир гядяр фяргли йанашылырды  вя 

Маршалл эюстярирди ки, «Капитала ики мянада бахмаг эярякдир: Щям онун 

тятбигиндя ялдя олунан эялир кими, щям дя … онун истещсалы цчцн лазым олан йыьым 

кими» (12, 144). Йяни,  Маршалл истещсал факторларындан биринин – капиталын 

йарадылмасы цчцн йыьым зярурятини даща конкрет мцяййянляшдириди : «Онун 

(капиталын) истещсалы цчцн инсанлар … бу эцнц эяляжяйя гурбан вермялидирляр». 

Маршалдан бу идейасы инвестисийа анлайышынын сонракы шярщляри цчцн ясас нязяри 

базарлардан бири олду вя бу эцнкц игтисади фикирдя инвестисийа анлайышынын 

характеризяси даща дягиглийи иля сечилир. 

Мясялян, Н.Г. Менкуи инвестисийаны «… эяляжякдя даща чох мящсул вя ямтяя 

истещсал етмяк цчцн истифадя едиляжяк мящсулларын алынмасы» кими изащ едир. Менкуи 

гейд едир ки, «Макроигтисади нязяриййянин дили иля десяк, инвестисийа йени капиталын, 

мясялян, аваданлыг вя биналарын сатын алынмасы демякдир » (9, 570). Беа вя дитлин 

шярщи дя тяхминян охшардыр вя бу игтисадчылара эюря «Инвестисийалар – мцяссисяни 

истещсал факторлары иля тямин етмяйя вя йа гиймятли каьызлар ялдя етмяйя йюнялян 

капитал гойулушларыдыр» (18, 724). 

Беляликля,«Инвестисийалар эцнкц дяйярин эяляжяк даща бюйцк дяйярля 

мцбадилясидир» və məsələyə belə bir prizmadan yanaşanda iqtisadi diversifikasiyanın 

dərinləşməsi üçün selektiv – konkret sahələri əhatə edən investisiya fəallığı ən zəruri 

şərtdir.(19,  7) Bu zərurət digər nəzəri baxışlarda da öz təsdiqini tapır. 

Беля ки, игтисади нязяриййянин ян мяшщур артым нязяиййяляриндян бири – Харрод 

– Домар модели артымын бирбаша  инвестисийалардан асылылыьыны иддиа  едир: 

 

∆�

�
=  

�

�
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Й – ЦДМ щяжми; С – йыьым вя йа инвестисийа щяжми; к – капитал тутуму 

ямсалы (20, 80). 

Бу артым модели Кейнсчи инкишаф моделляриндян бири щесаб едился дя, 

принсипжя, классик нязяриййя иля игтисади тяряггинин ясас шярщини «гянаятчилик» щесаб 

едян нязяриййя иля  ейни мювгедя дайаныр. 

Диэяр игтисади артым моделляриндя – мясялян, ЦДМ щяжмини В = А х Кα х Лβ 

х лλ модели иля мцяййян едян кобб – дуглас моделиндя дя, Р солон нязяриййясиндя 

дя принсипжя инвестисийаларын игтисади артымын ясас факторларындан бири  олдуьу 

эюстярилир. Чцнки, истяр капиталын щяжминин артымы, истярся дя капиталын 

мящсулдарлыьынын артымы бирбаша олараг, инвестисийа просесляри иля баьлыдыр. 

Цмумиййятля, дцнйадан игтисади инкишаф тяжрцбяляри дя бу иддиалары идидалары 

ясасян тясдигляйир вя  ашаьыдакы жядвял эюстярижиляри дя буну сцбут едир. 

 

Жядвял 4 

Инвестисийа вя игтисади инкишаф 

 

 
Юлкяляр 

Инвестисийа щяжминин орта 
иллик артым темпи %-ля 

ЦДМ – ин орта иллик 
артым темпи %-ля 

1990-2000 2000-2004 1990-2000 2000-2004 

Чин 8,8 7,2 10,6 9,4 

Жянуби Корейа 3,4 3,4 5,8 4,7 

АФР 1,1 -2,8 1,8 0,6 

Йапонийа - 0,2 -2,6 1,3 0,9 

Русийа -19,1 8,9 -4,7 6,1 

Тцркийя 5,0 9,1 3,8 4,2 

АБШ 7,4 -1,3 3,5 2,5 
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Азярбайжан 42,9 49,5 -6,3 10,6 

Мянбя: World деволопмент  индижаторс, Wасщингтон. П 134 – 136 табле 4.1, п. 
226-228. Табле 4.9 

 
Жядвял эюстярижиляриндян инвестисийаларын артым темпи иля ЦДМ артым темпи 

арасында коррелйасийа ялагяляри олдуьу ашкар сечилир. Мясялян, Чин вя Жянуби 

Корейадакы инвестисийанын щяжминдяки артым, щям дя ЦДМ-ин артым темпляри иля  

мцшаийят олунур. Анжаг ейни заманда бир жящят ашкарланыр. Инвестисийаларын артым 

вя йа азалма темпляри иля ЦДМ-ин артма вя азалма темпляри там узлашмыр. Беля 

ки, АБШ, АФР, Йапонийа кими юлкялярдя 2000 – 2004-жц илляр ярзиндя 

инвестисйаларын щяжминдя азалма мцшащидя олунса да, ЦДМ темпляриндя азалма 

баш вермир. 

Бу бахымдан гейд етмяк олар ки, «… Инвестисийалар сцрятли артымын зярури 

шяртидир…, анжаг кафи шярти дейил» (20, 81) Рус  игтисадчысы Кондратйев дцзэцн 

гейд едир ки, … игтисади артым вя малиййя ин6кишафы гаршылыглы ялагяляри  проблемнин 

гойулушу неоклассик артым нязяриййяляринин бир сыра  мцддяаларына йенидян 

бахылмасы демякдир. » (13, 9). Башга игтисадчыларын да ряйиня эюря тякжя 

инвесисийаларын щяжми игтисади артым динамикасыны мцяййян  етмир. Рус игтисадчылар 

А. Радигин вя Р. Ентов эюстярирляр ки,  «мцасир игтисадиййатда малиййя базарлары 

тякжя йыьымы капитала чевирмяйя вя инвестисийаларын еффектив  йерляшдирилмясиня 

имкан  йаратмыр, щям дя инвестисийа гярарларынын гябулу цчцн бюйцк информасийа 

базасыны топламаьа вя емал етмяйя,  инвестисийа лайищяляринин мониторингиня вя 

онларын сямярялилийи цзяриндя нязарятя шяраит йаратмаьа имкан верир» (22, 17). 

Бу фикирляр вя гейд едилян диэяр мягамлардан айдын олан будур ки, 

(инвестисийаларын) игтисади тяряггинин сцрятлянмясиндя  инвестисийанын щяжми бирэя 

инвестисийаларын сямярялилийи фактору да мцщцмдцр. Бу жящяти нязяря алан Кузик вя 

Йаковеч гейд едирляр ки, «Инвестисийаларын важиб функсийасы – инновасийадыр… 

инновасийа – инвестисийаларын гялбидир» (23,  375 - 376). 
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Бу бахымдан ардыжыл  олараг, йени бир суал йараныр. Инвестисийаларын 

сямярялилийини нежя тямин етмялидир. Юнжя  гейд етдийимиз кими яксяр ряйляря эюря 

мящз инкишаф етмиш малиййя системи инвестисийаларын максимал еффектив 

пайланмасыны тямин едир. Радъан , Зингалес дя эюстярирляр ки, «… инкишаф етмиш 

малиййя базарларынын мювжудлуьу игтисади инкишафын мцщцм шяртидир» (24,  172). 

Малиййя системинин инвестисийаларын сямярялилийиндяки ролунун даща айдын 

дярки цчцн йягин ки, диэяр бир анлайышынын – инвестисийа просеси анлайышынын мцхтясяр 

тящлили мягсядяуйьун олар. Игтисадчы алимляр инвестисийа просесини «… инвестисийа 

фяалййятинин щяйата кечирилмяси цзря мярщяляляр, щярякятляр вя ямялиййатлар 

ардыжыллыьы…» кими характеризя едирляр. (25, 35). Ковалйов инвестисийа просесини ики 

мярщяляйя – инвестисийа щаггында гярар гябулу вя инвестисийанын реаллашмасы 

мярщялясиня айырыр (25, 35). Кондрайтев инвестисийа просесинин цч компонентини – 

капиталларын жялби, инвестисийа ресурсларынын бюлэцсц, инвестисийа вясаитлярдян 

истифадянин мониторинги компонентлярини фяргляндирир. (13,  66 ) 

Кондратевин йанашмасы малиййя системи вя инвестисийаларын сямярялилийи 

гаршылыглы ялагяляринин дяркиня имкан йарадыр. Беля ки, мящз инкишаф етмиш малиййя 

системи, мясялян, банк вя йа фонд базары сярбяст вясаитлярин сцрятли топланмасына 

шяраит йарадр. Малиййя институтлары вя малиййя базарлары топланан вясаитлярин ян 

еффектив – ян эялирли сащяляр цзря оптимал пайланмасыны вя вясаитлярдян истифадя 

просесиня жидди нязаряти тямин едир. 

İqtisadiyyatın şaxələndirilməsi məsələsi ilə инвестисийа – игтисади артым гаршылыглы 

ялагяляринə ümumiyyətlə zidd olmasa da,diversifikasiya proseslərinin reallaşdırılması 

bəzi özünəməxsus tədbirləri – bəzi sahələr üşün xüsusi cəlbedici investisiya mühitinin 

yaradılmasıni tələb edir. Bu baxımdan divesifikasiya prosesinin investisiya təminatı 

məsələsi əslində birbaşa investusiya mühiti ilə bağlı olur və sadəcə investisiya 

cəlbediciliyi tədbirlərinin ayrı-ayrı sahələrə üstün tətbiqini  tələb edir. Bu zərurətə görə 

investisiya mühiti probleminin ətraflı tədqiqinə ehtiyac yaranır.  
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Bяллидирки, 

уьурлуилащатларкурсунунэерчякляшмясиАзярбайжанРеспубликасындабизнесмцщитини

нхейлийахшылашмасынасябяболубвя2014-

жуилдядцнйаБанкывяБейнялхалгМалиййяКорпорасийасынынгиймятляндирмяляриняэюр

яАзярбайжанглобалрягабятиндексиэюстярижисиняэюря36-жийертутмушду. 

Бугиймятляндирмяляр – «доингБусинесг» щесабатыянмцхтялифмейарлар – 

бизнесмцщитинвязиййяти, тижарятгайдаларынынсадяляшдирилмяси, идхал – 

ихражямялиййатларынынсадяляшдирилмяси, тикинтицчцнижаряляринверилмяси, 

инвесторларынщцгугвямарагларынынгорунмасы, эюмрцкрясмиляшдирилмясивяс. 

мейарларясасындащазырланыр. Шцбщясизки,  

глобалрягабятгабилиййятииндексицзряирялиляйишщямдяюлкядяинвестисийамцщитининйахш

ылашмасыныбилдирир. 

Анжагщярбирюлкядякиинвестисийамцщитибудолайыйолларламцяййянедилмир. 

Инвестисийамцщитидярянэарянэмейарларясасындамцяййянолунур. 

Инвестисийамцщитинимцяййянедянэюстярижилярдястиниайдынлашдырмагданюнжяйя

гинки, инвестисийамцщитианлайышынынмащиййятиниачыгламаглабцддцр.  Доьрудур, 

бирчохщаллардаинвестисийамцщитининмащиййятибумцщитигиймятляндирмяэюстярижилярии

лямцяййянолунур. 

Анжагинвестисийамцщитианлайышыныбцтювлцкдябутипэюстярижилярясасындашярщетмякйа

нлышлыголарды. Чцнки, 

янмцхтялифметодлардакифайятгядярфярглянянэюстярижиляринолмасыуниверсалбиризащый

етяринжячятинялшдирир. 

Бубахымданбирсыранязяримянбяляриистинадмягсядяуйьунолар. 

ЛивенчеввяКостйуминанынряйиняэюряинвестисийамцщити 

«Юлкянинхарижиинвестисийаларцчцнжялбедижилийинимцяййянедянсосиал, сийаси, 

щцгугивяигтисадифакторларынмяжмусудур» (28, 66 ) 

Шярщдянайдынолуркиинвестисийамцщитининясасыхарижиинвестисийацчцнжялбедижиликдирвя

ялбяттяки, белябиршярщидольунщесабетмяколмаз. Чцнки, 
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инвестисийамцщитининдяйярляндирилмясиндяинвесторларынтяснифатынаясасланмагдцзэц

ндейил. Мясялян, 2004-жцилдяАзярбайжанигтисадиййатныахарижиинвесторлар  3,5 

млдманатйюнялдибляр. Гейри-дювлятдахилиинвестисийалары  926,7 

млнманаттяшкиледиб. 2010-жуилдяисягейри-дювлятдахилиинвестисийалары 1,9 

млдманата, харижиинвестисийаларынщяжми 2 млдманатабярабяролуб. Йяни, 

дахилигейри-дювлятинвестисийаларыйетяринжяйцксялиб, харижиинвестисийаларынщяжмиися 

(нефтинвестисийаларынщесабынаазалыб. 

Буэюстярижилярявяйухарыдакышярщяэюрябирюлкядяинвестисийамцщитинписляшдийинииддиа

едябилмярик. Цмумиййятля, инвестисийамцщитинитякжяхарижиинвесторларабаьламаг, 

йалнызинвестисийажялбедижилийикимихарактеризяетмякмясяляйябиртяряфлийанашмаолард

ы. 

БубахымданА.Грйазновунредактясиилячапедилянлцьятдямясяляйядащадцзэцнйана

шылыр. 

Грйазновунлцьятиндяинвестисийамцщитиашаьыдакыкимиизащедилир: 

«Инвестисийамцщити – щярщансыбирюлкядяформалашмышсийаси, осиал-мядяни, малиййя-

игтисадивящцгугишяртлярин – сащибкарлыгинфраструктурунункейфиййятини, 

инвестисийагойулушунунсямярялилийинивякапиталгойулушузаманымцмкцнрискляринся

виййясинимцяййянляшдиряншяртляринмяжмусудур» (14, 359.) . 

Бушящярдядяинвестисийамцщитияввялкиизащдакыкимисийаси, щцгуги, сосиал – 

игтисадивяс. шяраитдямцяййянолунур. 

Анжагбушяртляринцчаспектцзряайдынлашдырылмасынязярдятутулур. Йяни, сосиал, 

игтисади, щцгугивяс. шяраитинсащибкарлыгинфраструктурункейфиййятиня, 

сямярялиликвярисклиликсявиййясинятясиримцяййянолунур. 

Мясяляйябиргядярдядягигйанашсаг, 

бушярщяэюрящярщансыбирюлкянининвестисийамцщитиниинвестисийажялбедижилийииляинвестис

ийарисклярининбалансымцяййянляшдирир. 

Шцбщясизки, инвестисийажялбедижилийининясасыныинвестисийаларынеффективлийи, 

дащадоьрусу, гойуланвясаитляринэялирлиликсявиййяситяшкиедир. 
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Беляликля, инвестисийамцщитинимцяййянедяникибюйцкясас – 

мцсбятелементщесабедилябилянинвестисийажялбедижилийи, 

мянфибирвекторсайылабилянинвестисийарискляридир. Схематиколараг, 

инвестисийамцщитиниашаьыдакыкимитясвиретмякмцмкцндцр. 

 

Схем 1. 

Инвестисийамцщити 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бутясвирдянсонраардыжылолараг, инвестисийаолараг, 

инвестисийамцщитиниформалашдыранмянфивямцсбятелементляринюзцнцнщансыамиллярн

ятижясиндямцяййянляшмясиниайдынлашдырмагэярякдир. 

Игтисадиядябиййатлардамцсбяттяряфининвестисийажялбедижилийининашаьыдакыфакто

рларламцяййянолундуьуэюстярилир: (25, 52). 

- юлкя дахили базарын бюйцк потенсиалы; 

- йцксяк мянфяят нормасы; 

- рягабятин ашаьы сявиййяси; 

- верэи системинин стабиллийи; 

- истещсал ресрусларынын ужузлуьу; 

- еффектив дювлят щимайяси; 

Гейд етмяк лазымдыр ки, бу факторлар ясасында щяр бир юлкя вя реэионун 

инвестисийа жялбедижилийинин йалныз ян цмуми формада дяйярляндирмяк олар. Даща 

Инвестисийа мцтищи 

Мцсбят 
тясир 

Мянфи 
тясир  

Инвестисийа рискляри Инвестисийа жялбедижилийи 
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дягиг дяйярляндирмяляр цчцн диэяр мцщцм факторларын – мясялян, иш гцввясинин 

кейфиййят сявиййяси, менежментин кейфиййятини, пул-кредит системинин инкишаф 

сявиййяси, малиййя базарларынын инкишаф сявиййяси вя с.-ин нязяря алнмасы эярякдир. 

Юлкядя инвестисийа мцщитини мцяййян едян диэяр мцщцм компонентин – 

рисклярин даща конкрет айдынлашдырылмасындан юнжя риск анлайышынын мцхтясяр шярщи 

иля танышлыг мягсядяуйьун олар. 

Игтисади ядябиййатларда риск, «Игтисади фяалиййятин щяйата кечирилмяси 

просесиндя ялверишсиз малиййя нятижяляриня сябяб олан щадисялярин баш вермяси 

ещтималыдыр» кими шярщ олунур (8, 150). 

Игтисади ядябиййатларда рисклярин тяснифаты да рянэарянэдир. Мясялян, Боди вя 

мертон рискляри истещсалла, мящсул гиймяти вя истещсал факторларынын гиймяти иля баьлы 

рискляря  айырырлар (29, 332). 

Рискляри цмумигтисади, меро, микро сявиййяли рискляря айыран Барыгин кредит 

риски, фаиз риски, валйута риски, инфлйасийа риски вя с. фяргляндирир вя инвестисийа рискини 

айрыжа бир риск нювц кими гябул едир. (30, 168. 271), 

Шцбщясиз ки, рисклярин беля рянэарянэ  фяснифаты инвестисийа мцщитини 

мцяййянляшдирмяк цчцн бир гядяр мцряккяблик йарадыр. Буна эюря дя  инвестисийа 

мцщитини писляшдирян ян цмуми факторлары ашкарламаг даща мягсядяуйьун олар. 

Бундан башга инвестисийа жялбедижилийинин дя, инвестисийа рискляринин дя 

дяйярляндирилмяси бахымындан бир зярури мягама мцтляг диггят йетирилмялидир. 

Мцтляг инвестисийа ахынларынын ики мцщцм истигамяти цзря  реал вя малиййя 

инвестисийалары цзря фяргляр нязяря алынмалыдыр. Мясялян, нязяря алынмалыдыр ки, ямяк 

вя йа хаммал ресурсларынын ужузлуьу малиййя инвестисийаларынын жялбедижлийинин 

йцксялмясиндя щеч бир ящямиййятли рол ойнамыр. Реал инвестисийаларын жялби цчцнся 

бу мясяля чох ящямиййятлидир. 

Бу жящятляри нязяря алсаг, реал инвестисийалара манея олан  ясас амилляри 

ашаьыдакылар  щесаб етмяк олар: 

- сийаси гейри-стабиллик; 
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- сосиал эярэинлик; 

- йцксяк инфлйасийа; 

- йцксяк кредит дяряжяляри; 

- бцджя кясиринин йцксяк щядди; 

- валйута рискляри; 

- тядиййя балансындакы эярэинлик; 

- дахили вя харижи боржун йцксяк сявиййяси; 

- ганунверижилийин гейри-тякмиллийи; 

- ишэцзар  сазишляря дцзэцн риайят олунмамасы; 

- менежментин кейфиййят сявиййясинин ашаьылыьы. 

Инвестисийа мцщитинин писляшмясиня тясир едян мцхтялиф факторларын эениш 

чешидини садаламаг мцмкцндцр, анжаг мцхтялиф хцсуси жидди ящямиййятя малик  

олан факторларын садаланмасы о гядяр дя зярури дейил. Зярури оланса тякжя 

инвестисийа мцщити анлайышынын мащиййятини айдындлашдырмаг, инвестисийа мцщитини 

мцяййян едян ясас компонентляри ашкарламаг, инвестисийа жялбедижилийи вя 

рисклярини шяртляндирян ян ясас амилляри айдынлашдырмаг дейил. Зярури олан щям дя 

инвестисийа мцщитинин щансы консептуал йанашмалар ясасында дяйярляндирилдийини 

айдынлашдырмагдыр. 

Бу бахымдан  танынмыш консепсийалардан бири Ж.Даннингин ОЛИ 

консепсийасыдыр. Консепсийа инвестисийа жялбедижилийини цч компонент – 

(Ownershipavantaqes)фирма цстцнлцйц, йерляшмя цстцнлцйц (ложатион авантагес), 

бейнялхалг цстцнлцк (Интернатионал авантагес) ясасында дяйярляндирмяйи нязярдя 

тутур. Даща доьрусу, консепсийа щяр щансы бир фирманын дахили вя бейнялхалг 

базардакы рягабят цстцнлцйцнц, ейни заманда бцтювлцкдя юлкя игтисадиййатынын 

рягабят цстцнлцйцнц инвестисийа жялбедижилийинин ясас елементляри щесаб едир. Даща 

чох харижи инвестисийалар цзря проблемлярин щяллиня йюнялян бу консепсийайа эюря 

компанийанын нисби цстцнлцйц щалында харижи инвесторун бирбаша инвестисийа 

гойулушу стратеэийасына цстцнлцк вермяси мягсядяуйьун дейил. Юлкя нисби 
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цстцнлцкляря малик олдугда ися бу  стратеэийайа эцвянмяк олар. Яслиндя бу 

консепсийа гисмян Хирш нязяриййясиня ясасланыр. Беля ки, Хирш нязяриййясиня эюря 

ихражла бирбаша харижи инвестисийа арасында сечим бир нечя фактордан – истещсал 

хяржляри фяргиндян, идаряетмя хяржляри фяргиндян, сатыш хяржляри фяргиндян вя рягабят 

цстцнлцйц сявййясиндян  асылы олур. (34,p 253-270) 

Гейд етмяк лазымдыр ки, инвестисийа  мцщитинин  гймятляндирилмяси цчцн 

консептуал ясаслар йарадан нязяри бахышлар чох да  рянэарянэ вя ящатяли дейил. 

Амма сырф праттик  дяйярляндирмяляр цчцн мцхтялиф бейнялхалг малиййя гурумлары, 

танынмыш  консалтинг компанийалары, тядгигат мяркязляри тяряфиндян рянэарянэ 

методлар тяклиф олунур. Бу  методлар нювбяти параграфда даща ящатяли тящлл 

едиляжяк вя буна эюря дя щялялик бу барядя мялумат вермяк мягсядяуйьун дейил. 

Анжаг башга бир мясяляйя тохунмаг эярякдир. 

Мялумдур ки, бцтцн дцнйа цзря инвестисийа гойулушунун ян ясас 

истигамятляриндян бирини  малиййя инвестисийалары тяшкил едир. Глобал малиййя 

бющранындан бир гядяр юнжя дцнйа фонд биръаларындакы гиймятли каьызларын 

капиталлашма щяжми 37 трл доллара йахын иди. Бу гиймятли каьызларын ликвидлик щяжми 

мяжму дцнйа  ЦДМ-нин 97 %-ни тяшкил едирди. (35,table 5.4. p 280 ). Бу бахымдан 

гиймятли каьызлара инвестисийаларын жялбедижилийини дяйярляндирмяк цчцн бир гядяр 

фяргли йанашмайа ясасланылыр. Беля ки, малиййя инвестисийаларынын жялбедижилийини 

ашаьыдакы факторлара ясасында гиймятляндирмяк тяклиф олунур: 

- валйута курсунун стабиллийи; 

- игтисади артым динамикасы; 

- валйута ещтийатларынын сявиййяси; 

- милли банк системинин вязиййяти; 

- гиймятли, каьызлар базарынын ликвидлик сявиййяси; 

- фаиз дяряжяляринин сявиййяси; 

- капитал вя дивидендлярин юлкядян апарылмасы гайдалары; 

- инвестисийалардан эялиря верэинин дяряжяси; 
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- инвесторларын щцгугларынын горунмасы 

          (25, 55). 

Шцбщясиз ки, бу факторлар щяр бир юлкянин малиййя базарларынын вязиййятини 

гиймятляндирмяк бахымындан  чохящямиййятлидир. Беля ки, верэи дяряжяляри йахуд 

капиталын сярбяст апарылма имканы юлкя базарына инвестисийа жялбиндя ящямиййятли 

рол ойнайыр. Анжаг глобал малиййя бющраны, щям дя сцбут етди ки, щяр бир юлкянин 

малиййя базарындакы мцщит даща чохсайлы амилляр ясасында дяйярляндирилмялидир. 

Беля ки, АБШ малиййя базарларыны юнжя садаланан факторлар ясасында дяйярляндиряк, 

чох йцксяк бир гиймятляндирмя ашкара чыхар доьрудан да, истяр банк системинин 

инкишаф сявиййясиня, истярся дя инвестор щцгугларынын горунмасы вя йа фаиз 

дяряжяляри вя с-я эюря АБШ дцнйада ян йцксякдя дайанан юлкялярдян биридир. 

Бунунла бирэя, 2008 – жи ил бющран АБШ малиййя базарларына инвестисийа йатыран 

дахили вя харижи сярмайядарлары жидди зярярля  цзляшдирди. Демяли, малиййя 

инвестисийалары мцщитини тякжя юнжя эюстярилян факторлар мцяййян етмир. Глобал 

малиййя бющраныны тядгиг едян игтисадчыларын ряйиня эюря бющранын баш вермясиндя  

корпоратив идаряетмянин кейфиййятинин писляшмяси, микросявиййядя «кредит 

рычаьынын» йцксялмяси, малиййя системинин дювлят  тянзимлянмясинин кейфиййятинин 

ашаьы дцшмяси, фиктив капиталынын щяжминин артмасы вя с. ясас рол ойнайыб. (16, 35-

39) Фетисов чох дцзэцн эюстярир ки, «Антибющран сийасятинин мягсяди ЦДМ-дян 

онларла дяфя йцксяк боржлар вя фиктив  капитала йцклянмиш игтисадиййат дейил, 

саьлам игтисадиййат йаратмаг олмалыдыр» (16, 39). 

Гейд олунанлар ясасында иддиа етмяк олар ки, мцасир шяраитдя – капиталларын 

бейнялхалг аренада сцрятли ахынын баш вердийи шяраитдя малиййя инвестисийалары 

мцщити даща ящатяли амилляр ясасында дяйярляндирилмялидир. Юнжя гейд етдийимиз 

гиймятляндирмя системи вя мювжуд диэяр сстемляр ясасында дольун 

гиймятляндирмяляр апармаг бир гядяр чятиндир. Мясялян, ютян ясрин сонларындан 

Гярбдя истифадя олунан цсуллардан бири сящмдарларын щцгугу, кредиторларын 

щцгугу ганунверижи стандартлар, мцщасибат учоту стандартлары, гиймятли 
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каьызларын капиталлашма щяжминин ЦДМ-я нисбяти, банк депозитляринин ЦДМ-я 

нисбяти, адамбашына ЦДМ, мцгавиля ющдяликляриндян имтина риски кими мейарлары 

ясасында гиймятляндирмя апармагдыр. (13, 30. таб. 1.3.,  33. таб. 1.4.) Ялбяття ки, 

бу эюстярижиляр ясасында апарылан гиймятляндирмяляр инвестисийа мцщит щаггында 

мцяййян нятижяляр чыхармаьа имкан йарадыр. Анжаг мясялянин бир гядяр  чятин  

тяряфи дя вар. Тяклиф олунан эюстярижилярдян бязилярини – мясялян сящмдарларын 

щцгугларынын горунма сявиййясини, йахуд  ганунверижи стандартлары 

дяйярляндирмяк юз-юзлцйцндя асан дейил. Мясялян, ХХ ясрин сон ониллийиндя мили 

ганунверижилийя эюря  Йапон банклары щяр щансы корпорасийанын 5 % сящмини ялдя 

едя билярдиляр. АФК-дя ися беля бир мящдудиййят йох иди. АБШ-да сыьорта 

ширкятляриня щяр щансы компанийанын 2 % - я гядяр Йапонийада 10%-я гядяр, 

АФР-дя 20%-я гядяр сящмини ялдя етмяйя ижаря верилирди (13,  И. пр. ст 111).  

Беляликля, жидди фяргляр мювжуддур,  анжаг бу фяргляр АБШ да ганунверижи 

стандартларын йцксяк, АФК-дя ися ашаьы олдуьуну демяйя ясас вермир. 

Русийанын «Експерт» ъурналынын  тякжя малиййя инвестисийалары цчцн дейил, 

бцтювлцкдя инвестисийа мцщитини гиймятляндирмяк цчцн истифадя  етдийи эюстярижиляр 

дястиндя дя беля  йайьынлыг. Бу ъурналын истифадя етдийи эюстярижилярдян бири сосиал 

рисклярин сявиййясидир вя шцбщясиз ки, бу эюстярижинин дя мцяййянляшмяси асан дейил. 

Бу бахымдан инвестисийа мцщитини мцяййянляшдирян комплекс бир системин 

щазырланмасына ещтийаж вар, анжаг мцасир шяраитдя истифадя олунан яксяр мтодлар 

инвестисийа мцщитини гиймятляндирмяйя нисби  гянаятбяхш ясас йарадыр. Бу методлар  

нювбяти параграфда ятрафлы арашдырылажаг. 

Сонда бир мясяляни дя гейд етмяк лазымдыр. Бяллидир ки, юлкялярин инвестисийа 

мцщити гиймятляндирмядя бир чох бейнялхалг рейтинг аэентликляри фяал рол ойнайыр 

вя бу аэентликлярин ряйи щям дя юлкядяки инвестисийа фяаллыьына жидд тясир эюстяря 

билир. Щям дя бяллидир ки, бу аэентликлярин яксяриййяти АБШ – дадыр. Беля бир  гцтблц 

тямяркцзляшмя бязи щалларда бу вя йа диэяр юлкянин инвестисийа мцщитини 

гиймятляндирмядя мцяййян тящрифляря йол ачыр. Бу бахымдан рейтинг 



 

 
 

33 

 

аэентликляринин чохшахяли системинин йарадылмасы даща мягсядяуйьундур. Фетисво 

дцзэцн гейд етди ки, «рейтинг аэентликляринин мянзил-штабы йалныз Нйу-Йорк вя йа 

Лондонда» олмамалыдыр. (16, 37.) Фетисовун ряйиня эюря бу аэентликляр милли 

чеврялярдян чыхарылмалы вя бейнялхалг малиййя гурумларыны , даща доьрусу, БВФ – 

нун табелийиндя фяалиййят эюстярмялидирляр. Бу игтисадчынын ряйиня эюря бюйцк 

аудитор компанийаларына  мцнасибятдя дя ейни тядбирляр реаллашдырылмалыдыр. Бу 

йанашмалары щеч дя йанлыш щесаб етмяк олмаз. 

ХХЫ ясрин яввялляриндя баш верян бир сыра корпоратив ифласлар аудитор 

компанийаларынын ряйинин бязи щалларда реал ситуасийаны дцзэцн тясвир етмядийи 

сцбута йетирди. Мясялян чох мяшщур «Артур анд Андерсон» аудит ширкяти бюйцк бир 

корпорасийанын – «Енрон»ун малиййя вязиййятинин стабил олмасы барядя ряй 

вермишди вя бу ряйдян биз сонра «Енрон» мцфлис олду. Минлярля инвестор 

«Енрон»ун сящмляриня йатырдыьы вясаити итирди. Инвесторлары чашдыран шцбщясиз ки, 

нцфузлу аудит ширкятинин мцсбят ряйи иди. 

Беляликля, инвестисийа мцщитинин дяйярляндирилмясинин башга бир мцщцм 

проблемидя дяйярляндирмя просесинин тяшкили вя дяйярляндирмянин ижрасынын 

дцзэцнлцйцдцр. 

 

1.3. İqtisadiyyatın şaxələnməsinin xarici təcrübələri 

 Azərbaycan iqtisadiyyatında neft sektorunun xüsusi çəkisinin yüksək olmasının 

törədə biləcəyi neqativ iqtisadi və sosial təzahürlərin aradan qaldırılması üçün 

qabaqlayıcı tədbirlərin işlənib hazırlanması qarşıda duran vacib məsələlərdən biridir. 

Bu baxımdan, “Holland sindromu”nun istər nəzəri- metodoloji, istərsə də praktiki 

məsələlərinin öyrənilməsi, onun təzahürlərinin nəzərə alınması dövrümüzün ən aktual 

problemlərindən biridir və bu istiqamətdə tədqiqatların aparılması mühüm əhəmiyyət 

kəsb edir. 
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Qeyd edilməlidir ki, təbii resurslarla zəngin olan ölkələrin bu resursların 

istismarından əldə etdikləri gəlirlər hesabına stabil iqtisadi inkişafın təmin edilməsi 

heç də asan olmur. 

“Holland sindromuna” qarşı mübarizə sahəsində dünya təcrübəsinə nəzər 

saldıqda aydın olur ki, mövcud problemin əsas həlli yollarından biri kimi - əldə 

edilmiş neft gəlirlərinin ölkə iqtisadiyyatına təsirini azaltmaq məqsədilə stabilləşdirmə 

fondlarının yaradılması qəbul edilib. 

Bu məqsədlə yaradılan fondları təyinatından asılı olaraq 3 şərti qrupa ayırmaq 

olar: 

1. Stabilləşdirmə fondları ( Venesuela, Kolumbiya, Küveyt, Nigeriya, Norveç, Çili); 

2. Gələcək nəsillər fondu (Alberta, Alyaska, Kiribati, Küveyt, Oman, Papua-Yeni 

Qvineya); 

3. Büdcə ehtiyat fondları (Honkonq, Sinqapur, Estoniya, Car). 

Stabilləşdirmə fondlarının yaradılmasında məqsəd – iqtisadi tənəzzül və ya dünya 

xammal bazarında əlverişli şəraitin pisləşməsi ilə əlaqədar dövlət xərclərini 

sabitləşdirməkdən ibarətdir. Gələcək nəsillər fondları əsasən faydalı qazıntılar 

tükəndikdən sonra istifadə edilməsi, eləcə də faydalı qazıntıların aparıldığı ərazilərin 

əhalisinə sosial ödəmələr verilməsi məqsədinə xidmət edir. Ümumiyyətlə dünya 

praktikasında sabitləşdirmə, həmçinin gələcək nəsil fondları, gəlirlərin azalmasını 

kompensasiya etmək və dövlət büdcəsinin yaşayış üçün vacib olan problemlərinin 

sabitləşdirilməsi, bir sıra hallarda isə dövlət xərclərinin artımının, o cümlədən faydalı 

qazıntıların hasil edildiyi regionların xərclərinin maliyyələşdirilməsi üçün istifadə 

edilir. Sonuncu növ sabitləşdirmə fondu dövlət büdcəsinin profisit siyasətinin həyata 

keçirilməsi ilə əlaqədardır. 

Qeyd edilməlıdir ki, “Holland sindromu” ilə mübarizə sahəsində digər mühüm 

bir tədbir - təbii resursların ixracından əldə edilən gəlirlərdən səmərəli şəkildə istifadə 
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etməklə ölkə iqtisadiyyatının diversifikasiya edilməsi təşkil edir. Bu istiqamətdə 

Norveç, İndoneziya, Malayziya, BƏƏ təcrübələrini xüsusilə vurğulanır. Belə ki, bu 

ölkələr malik olduqları təbii sərvətlərdən səmərəli istifadə edərək iqtisadiyyatlarını 

uğurla diversifikasiya edə bilmişlər. 

İqtisadiyyatın şaxələnməsinin xarici təcrübələri üçün ən xarakterik cəhət təbii 

resursların satışından əldə olunan vəsaitlərin istifadəsi ilə bağlıdır. Bu təcrübələrin 

içərisindən öz effektivliyi ilə ən çox fərqlənən Norveç təcrübəsidir və buna görə də 

araşdırmalar bu təcrübənin təhlilinə yönələcək.  

Neft gəlirlərinin idarə olunmasında tətbiqolunan modellər çoxdur. Ümumiyyətlə, 

hər bir neft hasilatçısı ölkənin öz neft gəlirləriüzərində yeritdiyi siyasət həmin 

ölkəningəlirlərin idarə olunmasındakı modelini formalaşdırır. Hər dövlət öz iqtisadi və 

siyasiistiqamətlərinə görə bu gəlirlərdən istifadəedir və ya gələcək nəsillər 

üçün saxlayır.Norveç krallığı, 1969-cu ildə Şimal dənizində Ekofiksn neft yatağının 

kəşfi ilə yeni bireraya -ölkənin neft erasına qədəm qoydu[1, 14]. Ölkə neft 

gəlirləri üzərində yeritdiyi uğurlu siyasəti nəticəsində digər nefthasilatçısı olan 

ölkələrin diqqətlə öyrəndikləri və öz ölkələrində tətbiqinə çalışdıqlarıNorveç modelini 

yaratdı. Hazırda Norveçmodeli neft gəlirlərinin idarə olunmasındaən uğurlu model 

sayılır.Bilindiyi kimi Azərbaycan da neft hasilatçısı olan ölkələr arasında yer 

almaqdadır.Ölkədə neft gəlirlərindən səmərəli istifadəetmə istiqamətində bir çox addımlar 

atılmışdır. Bununla birlikdə neft gəlirlərinin effektiv idarə olunması məsələsi prioritet 

sahələrdən biri kimi aktuallığını qorumaqdadır.Buna görə də bu sahədə uğur 

qazanmışNorveç modelini öyrənmək, modelin uğurlu olmasının səbəblərini ortaya 

qoymaq və bir sıra məsələlərdə modeldən faydalanmaq əhəmiyyət kəsb etməkdədir. 

Norveçin neft erası 1969-cu ildə, Şimal dənizində Ekofiksn neft yatağının kəşfi 

ilə başladı. Məhz bu tarixdən sonra ölkə özneft potensialı və istehsalı, həmçinin 

neftixracatı sahəsində dünyanın aparıcı dövlətlərinin siyahısına düşdü. Bu gün 
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Norveçdünyanın 5-ci ən nəhəng neft ixracatçısı,10-cu ən nəhəng neft istehsalçısı və 7-

ci böyük qaz tədarükçüsü ölkə kimi ad qazanmışdır [31, 14]. Norveç modelini 

araşdırmazdan öncə, bu ölkənin neft kəşf edilməmişdən əvvəl yəni 1969-cu ilə qədər 

sahibolduğu iqtisadi vəziyyəti analiz etmək lazımdır. Çünki, bu analizdən sonra 

Norveçin o zamankı və halhazırdakı iqtisadi vəziyyətini müqayisəli olaraq təhlil etmək 

vəmodelin uğuru haqqında rəy söyləməyəimkan verəcəkdir. Həmçinin, bu 

müqayisəNorveçin Holland Sindromunun simptomlarına sahib olub olmadığı 

haqqında dafikir verəcəkdir. 1964-1969-cu illərdə ölkə iqtisadiyyatında davamlı 

iqtisadi artım müşahidə olunmuş, artım tempi 7.26 -9.91% aralığında olmuşdur.1967-

ci ildə ən yüksək səviyyəyə çatan iqtisadi artım tempinin sürəti sonrakı 

illərdəazalmağa başlamış, 1968 və 1969-cu illərdəmüvafiq olaraq 7.46 və 7.26 

rəqəmləri qeydə alınmışdır.İqtisadi dəyərləndirmədə əsas götürüləngöstəricilərdən biri 

də ölkənin sahib olduğu tədiyyə balansıdır. Nefterası başlamamışdan öncə ölkənin 

tədiyyə balansı müsbət saldoya sahib olmuşdur.Doğrudur, xarici ticarət balansında 

1964-1967-ci illərdə mənfi saldo müşahidə olunmuşdur. Bununla belə, sərmayə 

hərəkətlərində balans bu illərdə müsbət olmuşdur.1968-1969-cu illərdə vəziyyət bir 

qədər dəyişsə də, son nəticə yenə eyni qalmışdır. Buillərdə xarici ticarət balansı 

müsbət, sərmayə hərəkətləri balansı mənfi saldoya sahibolmuşdur. Amma yenə də son 

nəticədəümumilikdə 1964-1969-cu illərdə tədiyyə balansında müsbət saldo qeydə 

alınmışdır. 

Fondun sahib olduğu vəsaitlər NorgesBankda (Norveç Krallığı Mərkəz 

Bankı),xüsusi hesabda, kron (Norveç milli valyutası) depozit hesabı şəklində 

yerləşdirilir.Norges Bank bu vəsaitləri öz adından müxtəlif maliyyə alətləri, qiymətli 

kağızlar vənəğd depozitlər şəklində, əsasən xarici valyutada xarici ölkələrdə yerləşdirir[11]. 

Fondvəsaitlərinin yerləşdirilməsində olduqcayüksək diversifikasiya yoluna gedilir 

vəmümkün risklər minimuma endirilir. Vəsaitlərin yerləşdirilmə forması, qaydaları 

vəhüquqi bazası Dövlət Pensiya FonduQlobal aktı (Government Pension FundGlobal 
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act) ilə müəyyən olunmuşdur. Əsasməqsəd bu qaydaqanunlar çərçivəsində,Fond 

vəsaitlərinin xarici valyutada yerləşdirilməsindən ən maksimum qazancı ənminimum 

risk almaqla əldə etməkdir. Vəsaitlərin yerləşdirilməsi və idarə olunmasından əldə 

olunan net gəlir hər il dekabrayının 31də fondun Mərkəz Bankdakı krondepozit hesabına 

əlavə olunur. 

Neft gəlirlərinin idarə olunmasinda Norveçmodelinin uğurlu bir model olaraq 

gəbuledilməsi şüphəsiz Norveç Dövlət PensiyaFondunun (keçmiş Dövlət Neft 

Fondu)uğurlu fəaliyyəti nəticəsində olmuşdur. Fonddövlət tərəfindən idarə olunan fondlar 

arasında Avropada ən nəhəngdir. Dünya sıralamasında isə sadəcə Birləşmiş Ərəb 

Əmirliklərinin fondundan geri qalır.Ümumiyyətlə Neft gəlirlərinin idarə olunmasında 

Norveç modelini araşdırarkən birsualın cavabını bilmək çox vacibdir: bu ölkədə 

gəlirlərin toplanması və idarə olunmasının dayandığı qanunverici baza necədir? 

 Norveç qanunvericiliyində bununla bağlıəsas götürülən qanun yaxın tarixdə 

qəbulolunan Dövlət Pensiya FonduQlobal aktıdır (The Government Pension 

FundGlobal,21 dekabr 2005ci il, No123). Fondun məqsədləri, idarəetmə qaydaları, 

fəaliyyəti, investisiya strategiyasıbir sözlə hər şey buakt əsas götürülərək müəyyən 

edilir və həyata keçirilir.Akta əsasən Fondun əsas məqsədi mərkəzihökümətin maliyyə 

ehtiyyatlarını qoruyubsaxlamaq, uzun müddətdə dövlət neft gəlirlərinin istifadəsi 

imkanı yaratmaq vəpensiya xərclərini maliyyələşdirməkdir.Gəlirlərin idarə olunması 

sistemi elə qurulmalıdır ki, həm indiki, həm də gələcək nəsil neft gəlirlərindən 

yararlanma imkanınasahib olsun[7].Fond maliyyə nazirliyinin mülkiyyətindədir. 

Bununla belə fondun ehtiyyatları Mərkəzi Bankda açılan hesabda toplanılır 

vəvəsaitlərin idarəsi Mərkəzi Bankın nəzarətində aparılır. 

Norveç, dünyanın ən böyük neft ixracatçılarından biri kimi neft hasilatından 

əldəetdiyi sərvəti  30 iyun 2008-ci ilə görə 2104milyard NOK (415 milyard $) və ya 

hərNorveçliyə 75000$ 42 müxtəlif bazarda, 31ölkə valyutasında yerləşdirmişdir 

[8].Norveç Pensiya Fondunu dünyanın digərfondlarından fərqləndirən əsas 
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xüsusiyyətonun strategiyası və investisiyalarla bağlıcəmiyyətə qarşı şəffaflığıdır. İldə 

4 dəfə,rüblük olaraq Fondun nəticələri və üzləşdiyi risklər haqqında hesabat verilir. 

Həmçinin Fondun, vəsaitlərinin bir hissəsiniyerləşdirməklə müəyyən qismdə səhm 

sahibi olduğu dünyanın 3500 şirkətindən əldə etdiyi gəlirlər də hesabatda detalları 

ilətəqdim edilir. Hansı ki, əksər hallarda Fondun şirkətlərdəki səhm payı ümumi 

səhmlərin 1%dən az olur. Fond menecerləridavamlı olaraq parlament və 

jurnalistlərləgörüşür.Norveç təcrübəsinin digər fond və dövlətlərin marağını cəlb 

etməsindəki əsas səbəbFondun cəmiyyətə açıq şəkildə əməliyyatlar aparmasıyla 

birlikdə, fond vəsaitlərininidarə olunmasından əldə etdiyi qazancdır.Fond ötən il 

vəsaitlərin idarə olunmasından 7.9%, keçən onillik ərzində isə ortalama olaraq illik 

6.5% gəlir əldə etmişdir[9].Bu gəlirdən inflyasiya, xərclər və idarəetməödənişləri 

çıxarılarsa ortalama illik gəlir4.6% nisbətindədir. 
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25 aprel 2010 - cuil tarixinə istinadən dövlət Statoilin 67%səhmlərinə sahibdir 

[5]. Bununla da Statoilin bir mülkiyyətçisi kimi dövlət gəlir payları əldə edir, hansı ki, 

dövlətin neft gəlirlərinin bir hissəsini ifadə edir. 

Bu gəlir tipi vergilər, icarələr,Statoildan gəlir paylarına əlavə olaraq dövlət 

gəlirlərinin önəmli qaynaqlarından biridir. SDFİ (the State′s Direct 

FinancalInterestSDFI) dövlətin bir sıra neft və qazyataqlarında, boru kəmərləri və 

dəniz fəaliyyətlərində mülkiyyətindən qaynaqlanır.İstehsal lisenziyaları verilərkən 

hökümət özpayını götürür və dövlətin pay nisbəti yataqdanyatağa dəyişir.Bir neçə 

mülkiyyətçidən biri kimi dövlətinvestisiya və xərclərdəki payını maliyyələşdirir və 

istehsal müqaviləsinə müvafiqnisbətdə gəlirdən pay əldə edir. SDFİ 1985ci il yanvarın 

1də yaradılmışdır. SDFİ razılaşmaları ifadə edir ki, dövlət sahib olduğu ərazidə 

yaradılacaq dəyərin hansı nisbətinin dövlətə veriləcəyini müəyyənləşdirə bilər. 

Nisbətən az gəlirli hesab edilən istehsal lisenziyalarında dövlət öz payını az götürə, 

hətta öz payından imtina edə bilər.Əks şərtlərdə, yəni, gəlirlilik yüksək gözlənilərsə 

dövlət payını yüksək müəyyənləşdirə bılər. 

Norveç Mərkəz bankı  Norges Bank tərəfindən fondvəsaitləri effektiv formada 

idarə edilmişdir:Cüzi risk və bunun qarşılığında kifayət qədər yüksək mənfəət [6]. 

Norges Bank buuğuru effektiv gəlir idarəetmə mexanizmiilə əldə etmişdir. Bəs bu 

mexanizm necədirvə necə işləyir?Yuxarıda da qeyd etmişdik ki, neft vəsaitləri ilə 

bağlı atılan hər bir addım DövlətPensiya FonduQlobal aktına müvafiq olaraq atılır. 

Vəsaitlərin necə yerləşdiriləcəyi bu aktta müəyyən olunmuşdur. Akta əsasən fond 

vəsaitləri aşağıdakı nisbətdə yerləşdirilməlidir [6]: 

Sabit gəlirli rəsmi istiqrazlara (Bonds) 30-50% 

•paylı kağızlara (Equity) 50-70% 

Həmçinin, sabit gəlirli rəsmi sənədlərə yerləşdirilən vəsait də zonalar üzrə 

aşağıdakınisbətdə yerləşdirilməlidir: 



 

 
 

40 

 

•Avropa 50-70% 

•Amerikavə Afrika 25-45% 

•Asiyavə Okeaniya 0-15% 

Paylı kağızlarda da vəsaitlərin yerləşdirilməsi qanunla, aşağıdakı regionlar 

üzrə,aşağıda göstərilən nisbətdə aparılmalıdır: 

•Avropa 40-60% 

•Amerika və Afrika 25-45% 

•Asiya və Okeaniya 5-25% 

Ən heyrətləndirici fakt isə, fond vəsaitlərinin yerləşdirildiyi rəsmi qurumlar və 

şirkətlərin say çoxluğudur. Fond vəsaitləridünya üzərində, 3500dən çox şirkətin 

səhmlərində və digər rəsmi sənədlərdəyerləşdirilmişdir. Maraqlıdır ki, Fond 

hərşirkətin ən çoxu 1% səhmlərinə sahibdir.Əgər, qəflətən hər hansı bir şirkət 

iflasedərsə fondun zərəri çox cüzi olacaq. Gəlirəldə etdiyi hallarda isə əldə edilən 

gəlirdənpay alacaq. Məhz bu səbəbdəndir ki, NorgesBankın hazırladığı hesabatda risk 

olduqcacüzi olaraq göstərilmişdir. Daha doğrusu, bu cür yerləşdirməyə baxılarkən 

demək olarki, Fond vəsaitlərinin idarə olunmasındaheç bir risk amili yoxdur. Çünki, 

hətta birdənbirə 10 və ya daha çox şirkət iflasetsə belə, fond iflas nəticəsində 

üzləşdiyizərəri digər şirkətlərdən aldığı qazanclaəvəz edəcək və istənilən halda ili 

mənfəətlə başa vuracaqdır.Fondun gəlir idarəetmə fəaliyyətində digərmaraqlı fakt isə 

hər ilin sonunda gəlirlərlə bağlı ictimaiyyətə verdiyi hesabat formasıdır. Belə ki, 3500-

dən çox şirkət və qurumlardan əldə olunan gəlir miqdarı, hər şirkətüzrə ayrıayrı 

olmaqla, tam təfsilatı ilə hesabatda göstərilir. 

Norveç dövlətinin naliyyətlərində qeyri-neft amillərinin təsiri əhəmiyyətli olsa 

da, bu uğurda neftin rolu danılmazdır. Bu günadı çəkilən ölkə dünya rifah 

sıralamasındailk yerləri bölüşür. Dünyada neft 

zəngini bəzi ölkələr vardır ki, əhalisinin böyük birqismi hələ də yoxsulluq içindədir. 

İqtisadiyyatı ciddi ölçüdə neftdən asılıdır və 
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tə bəqələşmə ifrat dərəcədədir. Norveçdə isəiqtisadiyyat, xüsusən ixracat neftdən 

asılıolsa da, bu hal iqtisadi problemlərlə müşahidə olunmur. Ölkə güclü insan 

kapitalınasahibdir və orta təbəqə üstünlük təşkil edir.Norveç uğurunun səbəbləri 

ümumi olaraq belə sıralamaq olar: 

1) Norveç bu sahənin qanunverici bazasınıyaratdı və hər şey bu qanuna 

istinadənedildi. 

2) Əsas investisiyanı insan kapitalının inkişafına yönəltdi. 

3)Neft istehsalı zamanı şəffaflığı təmin etdi, korrupsiyaya imkan verilmədi. 

4) Neft gəlirlərinin yığılması və istifadəsində peşakarlıq nümayiş etdirdi. 

5) Neft gəlirləri ilə dövlət büdcəsini biri birindən ayırdı. Neftlə bağlı bütün gəlirlərneft 

fondunda toplanıldı, qeyri-neft büdcəsi hazırlanıldı, büdcə kəsiri varsaneft vəsaitlərindən 

istifadə edildi. Heç birxarici borclanmaya gedilmədi. 

6) Neft gəlirləri olduqca cüzi risklə idarəedildi. 

7) Neft gəlirlərinin idarə edilməsi prosesində tam şəffaflıq təmin edildi. 

1905-ci ildə, ölkənin tam müstəqilliyiniəldə etdiyi zamanlarda məktəbli norveçlilərə, 

Norveçin Avropanın ən yoxsul ölkəsiolduğu aşılanır. Amma, bu əsl həqiqəti 

əksetdirmir. Belə ki, Finlandiya və İslandiya ozaman Norveçdən daha yoxsuldu. 100 

ilkeçdikdən sonra 5 ölkə (Danimarka, Finlandiya, İslandiya, İsveç və Norveç) 

yüksəkyaşayış standartlarına sahibdir və ən yüksək göstərici Norveçə məxsusdur. Belə 

ki,2005-ci il göstəricilərinə görə Danimarka,Finlandiya, İslandiya və İsveçdə 

adambaşına Ü DM 32000-35000$, Norveçdə isə 42000$qeydə alınmışdır.Norveç bu uğuru 

necə əldə etdi? İlk olaraqölkəəhalisinin bir çoxu ölkələrinin uğurunun səbəbi kimi təbii 

resurslarınağac materialları, su enerjisi, neft və təbii qaz zənginliyinə bağlayır. Bu 

inancın tam doğruolubolmamasında şübhələr vardır. İslandiya Universitetinin 

professoru ThorvaldurGylfason məqalələrinin birində yazır:“Mənim şübhələrim var. 

1900-cü illərdəFinlandiya və İslandiyanın adambaşına ÜDM-si Danimarka və İsveçin 

adambaşınagəlirinin yarısına bərabərdi. O vaxtdan bəriFinlandiya və İslandiya təbii 
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resurslarsız(baxmayaraq ki, Finlandiyanın ağac materialları, İslandiyanın zəngin balıq 

resurslarıvardı) inkişaf əldə etdilər. İslandiyanın balıq resurslarından yararlanması 

tələb olunan təhsil və texnologiyanın əldə edilməsindən sonra mümkün oldu. Daha bir 

nümunə İrlandiya və Birləşmiş Krallıq nümunəsidir. 1900-cü illərdə İrlandiyalılar 

əhəmiyyətli dərəcədə aşağı yaşayış standartlarına sahib olsalar da, hazırda İrlandiyanın 

adambaşına ÜDM-si Birləşmiş Krallığıgeridə buraxmışdır. Nəzərə almaq lazımdırki, 

hər iki xalq yararlı torpaq sahəsi xaricciddi ölçüdə hər hansı təbii resursa 

malikdeyildi.Görünən budur ki, Norveç təbii resurslarıolmasa belə İrlandiya misalında 

olduğukimi yüksək rifah səviyyəsini ədlə edəcəkdi. Necə ki, Danimarka, Finlandiya, 

İslandiya və İsveç 1900-cü ildəki çox aşağı səviyyədən 2000-ci ildə yüksək səviyyəli 

yaşayış standartlarına sahib olmağı bacardı.Burada əsas həlledici amilin insan 

faktoruolduğu unudulmamalıdır.Baxmayaraq ki, Norveç təbii resurslara sahib idi və 

bu inkişaf bilikli əmək potensialısayəsində mümkün ola bilmişdi. İnsan kapitalı 

ehtiyatı Norveçin iqtisadi yüksəlişinin arxasında duran əsas güc idi. Təbii resurslar 

ikinci dərəcəli amillər arasındadır.Təcrübə göstərir ki, insan kapitalı təbii resurslarsız 

yaşayış standartlarını yüksəldə bilər (Yaponiya və Sinqapurda olduğu kimi).Digər 

tərəfdən, bilikli insan kapitalına sahib olmadan təbii resurslar inkişafa çox aztəsir 

göstərir və ya daha da pisləşdirir(Konqo misalı)” 32].Təbii ki, çox böyük neft 

zənginliyi nəticəsində Norveçdə də holland sindromununsimptomları müşahidə 

olunur:1 Neftqaz Norveçin əsas ixracatı olmuş,qeyri-

neft ixrac malları əhəmiyyətli ölçüdə azalmışdır. 

Norveç yüksək texnologiya istehsal 

edən beynəlmiləl şirkətlərə sahib olma çatışmamazlığı ilə üz-üzədir.Norveçin neft 

gəlirlərinin idarə olunmasındakı diqqətli davranışı və əldə etdiyi uğurdünya üzərində 

digər təbii ehtiyatlarla zəngin olan ölkələrin marağını cəlb etmişdir.Ümumiyyətlə 

Norveç modelinin bir neçəəsas xüsusiyyəti vardır: 
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1. Neft istehsalına başlanan dövrdən neftqaz ehtiyatları Norveç qanunları ilə 

ümumxalq mülkiyəti elan olunmuş, bunun vasitəsilə də ölkə vətəndaşlarının 

ehtiyatlarüzərində qanuni hüquqları yaradılmışdır. 

2.Bu qanun bazasında hökümət illər boyunca sahib olunan resursların 

əhəmiyyətliqismini istismar edərək neft gəlirlərinineft fondunda toplamışdır. Əlavə 

olaraq,hökümət cari maliyyə ehtiyacını ödəməküçün ümumi ehtiyyatın sadəcə az 

bir qismini istifadə etmə yolunu seçmişdir. 

3. Neft-qaz tədqiqatları və gəlirlərin istifadəsi üzərində nəzarət mexanizması 

qurulmuş və bu siyasət həm bugünkü, həm dəgələcək nəsillərin bu gəlirlərdən 

faydalanması məqsədini güdmüşdür. Neft hasilatının başlandığı ilk illərdən bütün 

siyasipartiyaların bölüşdüyü bir fikir vardı: Norveç iqtisadiyyatı artan neft gəlirlərinin 

mənfi təsirlərindən (həddən artıq isinmə, lazımsız xərclər) 

qorunmalıdır.4. Mərkəz bankı (Norges Bank) maliyyənazirliyi adından, müstəqil 

olaraq DövlətPensiya Fondunun (keçmiş Dövlət NeftFondu) vəsaitlərini idarə edir. 

Bu siyasi hökümətlə fond arasında məsafəni qoruyur.Fond qeyri-neft sahəsində 

formalaşan büdcə kəsirini maliyyələşdirir və siyasətə uyğun olaraq heç bir dövlət 

borclanması başvermir. Bunun nəticəsidir ki, Norveçin xarici borcu yoxdur[13]. 

 Bununla belə, neft Norveç iqtisadiyyatındahələ də aparıcı rola sahibdir.Bu sektor 

hələdə həm ÜDMdə, dövlət gəlirlərində, iqtisadiyyata qoyulan investisiyalarda, həm 

dəölkənin ixracatında kifayət qədər ciddi pay sahibidir [3]. Bunu şəkil 1-dən daha 

aydınşəkildə görmək olar.Nəticə olaraq yuxarıda işləyiş mexanizmiümumi şəkildə ələ 

alınan Norveç modelindən neft-qaz ehtiyatları ilə zəngin olanAzərbaycanın da alacağı 

bir sıra nümunələr vardır. Xüsusilə ölkədə hədəf olaraq 

təsbit edilən davamlı iqtisadi inkişafın təminolunması, xalqın rifah səviyyəsinin 

yüksəldilməsi, sosial-iqtisadi reformların həyatakeçirilməsi neft-qaz gəlirlərinin 

səmərəli istifadəsindən birbaşa asılıdır. Bu istiqamətdə indiyə qədər atılan uğurlu 

addımlarındavam etməsi, ölkənin dünya təcrübəsindən faydalanaraq və ölkə daxili 
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reallıqlarıdiqqətə alaraq təcrübədən keçmiş, gəlirlərin idarə edilməsi istiqamətində uğurlu 

modelləri öyrənməsi və tətbiq etməsiylə dahayüksək nəticələr əldə edilməsinə gətirib 

çıxaracaqdır. Bu cəhətdən əldə ediləcək nailiyyətlərin, Norveç Modelində də 

əhəmiyyətli yeri olan insan kapitalına yönəldiləcəkinvestisiyalardan asılı olacağı 

unudulmamalıdır. 

Şəkil 2 

Neft sektorunun iqtisadiyyatda rolu (Norveç) 

 

Eyni zamanda, aparılmış təhlillər onu deməyə əsas verir ki, zəngin təbii 

ehtiyatlara mailk ölkələrdə iqtisadi artım tempi bir qayda olaraq, ehtiyatları məhdud 

olan ölkələrlə müqayisədə aşağı səviyyədə olur. Təbii resurslarla zəngin, lakin bu 

sərvətlərdən səmərəli şəkildə istifadə edib, iqtisadiyyatlarını lazımi səviyyədə inkişaf 

etdirə bilməyən ölkələrə - Hollandiya, Meksika, Nigeriya, Venesuela, İran, Əlcəzair, 

Trinidad və Tobaqo, Kot-d-İvuar və s. aid edirlər. 
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Fəsil 2.Azərbaycan sənayesinin qeyri-neft sektorunun inkişafının müasir 
vəziyyəti 

 2.1.Qeyri-neft sənayesinin müasir inkişafının qiymətləndirilməsi 

 

Sənayenin inkişaf səviyyəsi istənilən ölkənin stabil iqtisadi inkişafının təmin 

edilməsinin mühüm amillərindən biridir. Çünki sənaye iqtisadiyyatın mürəkkəb 

sahəsi kimi, cəmiyyətin müxtəli tərəflərinin inkişafını tələb edir və bu inkişaf 

səviyyəsindən asılı olaraq da onun rəqabət qabiliyyəti formalaşır.  

Azərbaycan iqtisadiyyatının aparıcı sahələrindən biri sənayedir. 2008-ci ildə 

sənaye sahəsinin ümumi daxili məhsulda payı 57,4 faizə, ölkə iqtisadiyyatında əsas 

fondların ümumi həcmində payı isə 59,5 fazə bərabər olmuşdur. Göründüyü kimi, 

sənayenin milli iqtisadiyyatda rolu böyükdür və bu sahədə əsas fondların mövcud 

vəziyyətinin qiymətləndirilməsinin mühüm əhəmiyyəti vardır.  

Bazar münasibətlərinə keçidin ilk dövrlərində Azərbaycan iqtisadiyyatında 

ciddi geriləmələrlə müşayiət olunmuşdur. Belə ki, 1996-cı ildə ümumi daxili 

məhsul 1990-cı ilə nisbətən təqribən 2,4 dəfə, sənaye məhsulu təqribən 3,5 dəfə, 

muzdla işləyənlərin sayı 1,5 dəfə azalmışdır. Belə hal keçid döründə yaranan 

problemlərlə, Azərbaycanın müharibə şəraitində olması, ölkədə mövcud qeyri 

sabitlik və s. amillərin təsiri hesabına yaranmışdır. 

Cədvəl5 
Sənayeməhsulununümumihəcmininindeksi 

(1990=100) 
İllər Bütün sənaye Hasilat 

sənayesi 

Emal 

sənayesi 

Elektrik enerjisi, qaz 

və su təchizatı 
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1991 91 97 90 99 

1992 63 84 61 81 

1993 51 78 49 77 

1994 38 72 35 68 

1995 30 53 28 64 

1996 28 52 25 67 

1997 28 52 25 63 

1998 29 64 22 66 

1999 30 77 20 67 

2000 32 78 23 69 

2001 34 82 24 69 

2002 35 84 25 72 

2003 37 86 31 84 

2004 39 88 34 86 

2005 52 124 38 90 

2006 71 180 41 98 

2007 88 232 44 91 

2008 93 244 47 98 

 

Mənbə: 2006 və 2008-ci illərdə çap olunmuş “Azərbaycanın statistik 

göstəriciləri” və 2009-cu ildə “Azərbaycan rəqəmlərdə” statistik məcmuələri əsasında 

tərtib edilmişdir. 

Cədvəl məlumatlarından göründüyü kimi, ölkədə artıq 1996-cı ildə sənaye 

məhsulu 1990-cı ilə nisbətən təqribən 3,5 dəfə azalmışdır. Belə kəskin azalma 
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əsasən emal dərinliyi yüksək olan və satışı xarici bazarlardan asılı olaraq emal 

sənayesi məhsullarının istehsalının həcminin aşağı düşməsi və ya istehsalının 

dayanması hesabına baş vermişdir.  

Sənaye istehsalında 90-cı illərin əvvəllərindən başlayaraq davam edən tənəzzül 

1996-ci ildə dayandırılmış və 1997-cı ildən isə sənayenin inkişafı təmin edilmişdir. 

Ölkədə sənayenin inkişafına təsir göstərən əsas amil 1994-cü ildən dünyanın aparıcı 

neft şirkətləri ilə neft hasilatı üzrə müqavilələrin bağlanması olmuşdur. 1994-cü 

ildə xarici neft şirkətləri ilə «Əsrin kontraktı» imzalandıqdan sonra həmin kontrakt 

çərçivəsində aparılan işlər nəticəsində 1997-ci ildə ilk neft hasil olunmuş və 1999-

cu ildən etibarən mənfəət nefti ixrac olunmağa başlanmışdır. Neft kontraktlarının 

bağlanması nəticəsində  2008-cı ildə xam neft və təbii qaz hasilatı; bu sahədə 

xidmətlərin göstərilməsi sahəsində istehsalın artımı 1995-ci ilə nisbətən 4,5 dəfəyə 

bərabər olmuşdur. Bu sahənin inkişafı sənayenin digər sahələrində də iqtisadi artım 

meyllərinin yaranmasına səbəb olmuşdur. Bununla belə, emal sənayesinin əksər 

sahələrinin inkişafı əsasən yerli bazar və ya neft xammalının emalı hesabına baş 

vermişdir. Belə ki, digər qeyri-metal mineral maddələrin istehsalı (əsasən tikinti 

materialları), avtomobil, qoşqu və yarımqoşquların istehsalı, sair nəqliyyat 

vasitələrinin istehsalı sahələrində kəskin artımı daxili bazar hesabına baş vermişdir. 

Ölkədə material xərcələrində  idxal xammal və materiallarının üstünlük təşkil etdiyi 

və satış bazarları xarici bazarlar olan istehsallarda kəskin şəkildə azalma baş 

vermişdir. Belə azalma rezin və plastmas məmulatların istehsalı və maşınqayırma 

sahələrində əhəmiyyətli şəkildə olmuşdur. Bununla belə, “Azəraliminium” ASC-də, 

“Azərboru” ASC-də istehsalın bərpa edilməsi, “Bakı Steel company” müəssisəsinin 

istifadəyə verilməsi metalurgiya və hazır metal məmulatlarının istehsalı sahələrində 

1995-2008-ci illər ərzində istehsalın artmasına səbəb olmuşdur. 

Bununla belə, son illərdə ölkədə sənaye məhsulunun artım tempi yüksək olsa 

da, 1990-cı il səviyyəsinə çatmamışdır. Belə ki, 2008-ci ildə sənaye məhsulunun 
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həcmi 1990-cı il səviyyəsinin 93 faizinə bərabər olmuşdur. Qeyd edilən dövrdə 

hasilat sənayesində artım 2,4 dəfə olduğu halda, emal sənayesi məhsulunun həcmi 

2,1 dəfə azalmışdır. 

Son illərdə vəziyyətin tam radikal yaxşılaşdığını iddia etmək olmaz və 

aşağıdakı cədvəl də bu cəhəti təsdiqləyir. 

Cədvəl 6 

Sənayeməhsulununümumihəcmininindeksi 
(əvvəlki ilə nisbətən %-lə) 

 2005 2010 2011 2012 2013 

Bütün 

sənaye 

133,5 102,6 95 97,7 101,8 

Mədən 

sənayesi 

141,5 101,2 91,6 95,8 100,7 

Emal 

sənayesi 

116,0 109,4 107,1 105,4 105,8 

Kimya 

sənayesi 

101,9 134,6 122,4 81,3 119,5 

 

Tikinti 

materialları 

sənayesi 

126,2 90,9 103,9 116,8 121,0 

 

Mənbə:Azərbaycan rəqəmlərdə-2014 

 

Neft hasilatı sahəsinə xarici investisiyanın cəlb olunması və bu sahədə istehsalın 

artımı sənayenin sahə strukturunda bu sahənin payının artmasına gətirib çı-
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xarmışdır. Yanacaq-energetika sahələrinin sənaye məhsulunun ümumi həcmində 

xüsusi çəkisi 1990-cı ildə 15,8 faizdən 2008-ci ildə 91,4 faizə qədər artmışdır. 

Xüsusilə, bu dövürdə elmi-texniki tərəqqini müəyyən edən maşınqayırma və kimya 

sahələrində məhsul istehsalı kəskin şəkildə azalmışdır. Belə ki, 2008-cı ildə kimya 

sənayesində istehsal həcmi 1990-cı ilə nisbətən təqribən 3,2 dəfə, rezin və plastmas 

məmulatların istehsalı 20,1 dəfə, maşın və avadanlıqların istehsalı təqribən 3,8 

dəfə, radio, televiziya və rabitə cihazlarının istehsalı 9,1 dəfə, elektrik maşınları və 

elektrik avadanlıqlarının istehsalı 1,9 dəfə azalmışdır. Nəticədə, 2008-ci ildə ya-

nacaq-energetika sahəsinin ölkə ixracında payı təqribən 1991-ci ilə nisbətən 7,8 

dəfə artaraq 97,1 faizə bərabər olumuşdur. 

Cədvəl 7 

İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə sənaye istehsalının strukturu*  

(ümumi yekuna görə, faizlə) 

  1990 1995 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2010 2013 

Bütün sənaye  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Xam neft və təbii qaz hasilatı;  

bu sahadə xidmətlərin göstərilməsi 4,8 19,4 53,4 57,2 67,3 72,1 75,8 78,4 

 

- 

 

- 

Mədənçıxarma sənayesinin digər sahələri  0,5 0,14 0,1 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 74,1 74,0 

İçkilər də daxil olmaqla qida məhsullarının 

istehsalı  24,6 10,4 2,6 4,5 3,2 2,4 2,4 2,2 

 

7,4 

 

7,7 

Tütün məmulatlarının istehsalı 3,2 0,4 0,5 0,4 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,4 

Toxuculuq sənayesi  14,0 8,4 0,9 0,4 0,5 0,4 0,2 0,2 0,2 0,1 

Geyim istehsalı, xəzin bəzədilməsi və 

rənglənməsi  3,8 0,7 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

 

0,11 

 

0,1 

Dəri, dəridən məmulatlar və ayaqqabı 

istehsalı  1,8 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,05 
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0,1 0,1 

Mebeldən başqa ağacın emalı və ağacdan 

məmulatların və tıxacın istehsalı  0,9 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,05 

 

0,03 

 

0,01 

Nəşriyyat və poliqrafiya fəaliyyəti, məlumat-

ların yazılmış daşıyıcılaranın çoxaldılması 0,2 0,1 0,2 0,4 0,3 0,2 0,14 0,16 

 

0,12 

 

0,1 

Neftayırma məhsullarının istehsalı  6,9 26,8 18,4 13,8 10,0 12,5 9,8 8,3 6,9 6,2 

Kimya sənayesi  5,3 3,0 3,4 3,5 2,4 1,3 1,0 0,8 0,5 0,6 

Rezin və plastmas məmulatların istehsalı  1,5 2,6 0,1 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Digər qeyri-metal mineral maddələrin 

istehsalı 3,2 1,6 0,8 1,9 1,6 1,1 1,2 1,2 

 

1,2 

 

1,2 

Metallurgiya sənayesi  3,7 1,2 0,1 3,7 3,9 2,4 1,3 1,2 1,0 0,9 

Hazır metal məmulatlarının istehsalı  1,2 0,3 0,3 1,0 0,7 0,4 0,6 0,6 0,5 0,3 

Maşın və avadanlıqların istehsalı 9,0 2,2 1,1 0,9 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,7 

Elektrik maşınları və elektrik avadanlıqla-

rının istehsalı 2,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 

 

0,5 

 

0,4 

Tibb texnikası məmulatları, ölçü vasitələri, 

optik cihazlar, saatlar və apparaturaların 

istehsalı 0,8 0,2 0,06 0,1 0,1 0,03 0,03 0,04 

 

0,04 

 

0,04 

Sair nəqliyyat vasitələrinin istehsalı  0,5 0,3 1,9 1,6 1,9 1,2 0,7 0,6 0,03 0,04 

Mebel və digər qruplara daxil edilməyən 

sair məhsulların istehsalı  6,5 0,4 0,2 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 

 

0,1 

 

0,1 

Emal sənayesinin digər kateqoriyaları 1,1 0,06 0,14 0,1 0 0,03 0,2 0,2 0,2 0,2 

Elektrik enerjisi, qaz və suyun istehsalı və 

bölüşdürülməsi  4,1 21,0 15,2 8,9 6,4 4,3 5,1 4,7 

 

5,0 

 

5,2 

*Ev təsərrüfatlarının fəaliyyəti nəzərə alınmamaqla 
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Cədvəl məlumatlarından göründüyü kimi, emal sənayesinin sənayedə payı 1990-

cı ildə 90,1 faizdən 2008-ci ildə 16,7 faizə qədər azalmışdır. Qeyd edilən dövrdə 

sənaye məhsulunda azalmanı nəzərə alsaq, onda emal sənayesində istehsalın 

həcminin 6,4 dəfə azaldığı qənaətinə gəlirik. Xüsusilə, neft emalı sənayesi istisna 

olmaqla, emal sənayesinin digər sahələrində istehsalın həcmi 1990-2013-ci illər 

ərzində 10 dəfədən də çox aşağı düşmüşdür. Beləliklə, vaxitlə ölkədə nail olunmuş 

səviyyəni nəzərə almaqla ölkədə emal sənayesinin inkişaf etdirilməsi üçün üçün 

imkanların mövcud olduğunu qeyd edə bilərik.  

Beləliklə, sənaye istehsalının strukturunda baş vermiş dəyişliklər bu sahədə əsas 

fondların dinamikasına və strukturuna da əhəmiyyətli şəkildə təsir göstərmişdir.  

Cədvəl 7 

Əsas sənaye-istehsal fondlarının indeksləri 

(1990=100) 

  1995 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Sənaye - cəmi  153 211,7 258,4 325,4 403,1 510 589,1 688,7 763,0 

Xam neft və təbii qaz 

hasilatı; bu sahədə xid-

mətlərin göstərilməsi  233,9 288,4 397,7 551,2 744,2 1022,5 1213,7 1437,0 1600,8 

Metal filizlərinin 

hasilatı  104,9 103 103,4 103,3 103,2 103,1 101,8 104,9 101,2 

Mədənçıxarma 

sənayesinin digər 

sahələri  77,1 67 64,9 75,8 117,6 130,4 155,7 187,9 213,3 

İçkilər də daxil olmaqla 

qida məhsullarının 

istehsalı  116,6 140,1 146,5 148,1 150 161,1 196,1 205,9 239,9 
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Tütün məmulatlarının 

istehsalı  252,1 3107,6 3120,1 3129,4 2979,2 3473,8 3484,2 3445,9 3463,1 

Toxuculuq sənayesi  183,8 174,8 171,9 168,8 168,4 172,5 192,5 226,8 247,6 

Geyim istehsalı, xəzin 

bəzənməsi və rənglən-

məsi  79,1 77,3 75,7 77,7 77,1 80,3 80,1 79,5 73,2 

Dəri, dəridən məmulatlar və 

ayaqqabı istehsalı  142,1 328,8 329,8 350,2 358,3 366,9 375 502,1 471,0 

Mebeldən başqa ağacın emalı 

və ağacdan məmulatların və 

tıxacın istehsalı  118,8 117,6 128,9 136,2 137,4 155,1 166,6 183,4 201,0 

Sellüloz, kağız, karton və 

onlardan məmulatların 

istehsalı  167,9 134 152,6 160,7 165,7 226,3 292,2 312,9 240,3 

Nəşriyyat-poliqrafiya 

fəaliyyəti, məlumatların 

yazılmış daşıyıcılarının 

çoxaldılması  110,9 104,9 110,3 111,8 113,3 127,1 145,9 148,8 150,3 

Neftayırma məhsullarının 

istehsalı  212,3 455,4 510,3 562,9 627,6 661,5 703,8 793,9 918,5 

Kimya sənayesi  88,3 85,9 103 103,2 104,7 104 105,2 112,6 108,6 

Rezin və plastmas 

məmulatların istehsalı  395,8 366,6 385,5 389 420,1 440,2 434,9 454,9 527,2 

Digər qeyri-metal mineral 

maddələrin istehsalı 110,9 122,1 133,2 120 124,7 128,4 147,4 177,3 196,7 

Metallurgiya sənayesi  104,7 93,3 94,1 97,3 99,8 102,5 97,5 117,2 118,0 

Hazır metal məmulatlarının 

istehsalı  82,2 79,6 76,2 79,4 83,5 85,7 90,6 94,9 97,0 

Maşın və avadanlıqların 

istehsalı  111,9 113,8 118,6 118,1 117,9 119,9 119,7 117,3 111,3 

Elektrik maşınları və elektrik 

avadanlıqlarının istehsalı 102,2 101,7 100,1 100,7 100,9 107,3 100,1 101,2 101,8 
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Radio, televiziya və rabitə 

cihazlarının istehsalı  105,8 268,4 267,3 266,3 265,2 261,5 263,6 189,0 246,5 

Tibb texnikası məmulatları, 

ölçü vasitələri, optik cihazlar, 

saatlar və apparaturaların 

istehsalı  113,7 115 88,5 88,3 80,8 86 82,5 83,9 114,8 

Avtomobil, qoşqu, 

yarımqoşquların istehsalı  106,4 98,8 111,6 109,1 108,9 107,7 149,1 135,7 169,1 

Sair nəqliyyat vasitələrinin 

istehsalı  112,2 110,7 114,2 111,3 116,7 124,8 141,4 144,8 147,0 

Mebel və digər qruplara daxil 

edilməyən sair məhsulların 

istehsalı  72,4 54,3 54,8 55 55,5 58,6 15,2 16,9 20,4 

Xammalın təkrar emalı  172,8 196 198,8 185,6 183,4 183,4 268,5 269,8 243,7 

Elektrik enerjisi, qaz və suyun 

istehsalı və bölüşdürülməsi  112 142,8 143,8 180,3 192,7 199,5 225,8 263,3 289,1 

 

Cədvəl 7-in məlumatlarından göründüyü kimi, 2008-ci ildə sənayedə əsas 

istehsal fondları  1990-cı ilə nisbətən 7,6 dəfə, 1995-ci ilə nisbətən 5 dəfə, 2000-ci 

ilə nisbətən isə 3,6 dəfə artmışdır. Bu artım əsasən yeni əsas fondların istifadəyə 

verilməsi, mövcud əsas fondların sıradan çıxmasının az olması ilə əlaqədardır. Belə 

ki, 2002-2008-ci illərdə əsas sənaye-istehsal fondlarının illik yeniləşməsi 9,3-21,9 

faiz arasında, sıradançıxması isə 0,3-0,6 faiz arasında dəyişmişdir. Bu da o 

deməkdir ki, sənayedə əsasən mövcud istehsal əsas fondlarının yenidən qurulması 

deyil, yenilərinin yaradılması həyata keçirilir ki, bunun da hesabına onların 

dəyərinin artım sürəti yüksək olur. Son illərdə sənayedə əsas fondların artımı əsasə 

neft və qaz hasilatı sənayesi hesabına baş vermişdir. Bu sahədə həyata keçirilən 

investisiya qoyuluşu nəticəsində əsas fondlar istifadəy ə verildikcə, sənayedə əsas 

fondların da həcmi artmaqdadır. Belə ki, 2000-ci ildə neft və qaz hasilatı sahəsində 

həyata keçirilmiş investisiya qoyuluşlarında istifadəyə  verilmiş əsas fondların 
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dəyərinin payı 45,8 faizdən 2005-ci ildə 95,5 faizə qədər artmış, 2006-cı ildə isə 

75,8 faizə bərəabər olmuşdur. 

Sənaye istehsalının azalması istehsal meydançalarından istifadənin səmərə-

liliyinin aşağı düşməsinə səbəb olur. Məsələn, «Azərneftkimyamaş» ASC-nin və 

neft emalı zavodlarının istehsal meydançaları 1990-cı ilə nisbətən dəyişməsə də, 

məhsul istehsalı 1990-2006-cı illər ərzində müvafiq olaraq təqribən 6 dəfə və 2,5 

dəfə azalmışdır. 2005-ci ildə "Azərboru" ASC-də ərazinin 58 faizindən, "Sumqayıt 

Superfosfat" ASC-də 52,6 faizindən, "Aşqarlar" ASC-də 49,9 faizindən, “Sintez-

kauçuk” zavodunda 9,0 faizindən, “Səthi Aktiv Maddələr” zavodunda 6,4 faizin-

dən, “Üzvi sintez” zavodunda 5,2 faizindən istifadə edilmir. «Azərneftkimyamaş» 

ASC-nin 60 min m2 istehsal meydançasından istehsalın kəskin şəkildə aşağı düş-

məsi nəticəsində səmərəli istifadə edilmir. Belə şəraitdə, mövcud əsas fondlarından 

və istehsal meydançalarından səmərəli istifadə etmək məqsədilə sovet dövründən 

qalma müəssisələrin əksəriyyətinin restrukturizasiyası zəruridir. İstehsalın səmərə-

liliyinin aşağı düşməsinə mövcud aktivlərdən səmərəli istifadə edilməməsi ilə 

yanaşı, vergi ödənilməsi də təsir göstərir. Belə ki, müəssisələr əsas vəsaitlərinin 

orta illik qalıq dəyərinin 1 faizi məbləğindəəmlak vergisi ödəyirlər. Eyni zamanda, 

sənaye, tikinti, nəqliyyat, rabitə, ticarət-məişət xidməti və digər xüsusi təyinatlı 

torpaqlar üzrə torpaq sahəsinin hər 100 kvadrat metrinə görə Bakışəhərində 10 ma-

nat, Gəncə, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonunda 8 manat, rayon tabeliyində 

olan şəhərlərdə, qəsəbələrdə və kəndlərdə (Bakı və Sumqayıt şəhərlərinin, habelə 

Abşeron rayonunun qəsəbə kəndləri istisna olmaqla) 2 manat vergi tutulur.  

Beləliklə sənayedə, xüsusilə emal sənayesində inkişaf meyllərinin dinamikası 

yüksəlir, ancaq  hələlik potensial imkanlardan tam istifadə barədə danışmaq olmaz. 

 

2.2. Qeyri-neft sənayesində investisiyaların mövcud durumu 
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Ölkədə investisiya qoyuluşları iqtisadi artımın təmin edilməsinin əsas vasi-

təsidir. İqtisadi artım investisiya qoyuluşları hesabına ölkədə istehsal güclərinin 

artırılması əsasında təmin edilir. Bu baxımdan, investisiya qoyuluşunun nəticəsində 

kapital, o cümlədən əsas fondlar formalaşır ki, bu da iqtisadi artımı təmin edir. Neft 

strategiyasının uğurla reallaşdırılması və xarici kapitalın cəlb edilməsi 2008-ci ildə 

əsas kapitala yönəldilmiş investisiyanın həcminin 1990-cı ilə nisbətən 17,9 dəfə 

artmasına səbəb olmuşdur. Belə ki, 1995-2008-ci illərdə ölkə iqtisadiyyatına cəmi 

investisiya qoyuluşu 65400,2 mln. ABŞ dollarına bərabər olmuşdur ki, bunun da 

62,0 faizi xarici investisiyanın payına düşmüşdür. Qeyd edilən dövrdə ölkə 

iqtisadiyyatına yönəldilmiş cəmi xarici investisiya qoyuluşlarında neft sənayesinin 

payı 61,6 faizə bərabər olmuşdur. Neft sektoruna xarici investisiyanın cəlb edilməsi 

ilə əlaqədar olaraq ölkədə investisiya qoyuluşlarının strukturunda sənayenin payı 

artmışdır. Belə ki, əsas kapitala investisiya qoyuluşlarının ümumi həcmində sənaye-

nin payı 1990-cı ildə 37,4 faizdən, 1995-ci ildə 46,4 faizə, 2000-ci ildə 68,1 faizə, 

2006-cı ildə 68,9 faizə qədər yüksəlmiş, 2007-ci ildə isə 61,9 faizə, 2008-ci ildə isə 

44,4 faizə bərabər olmuşdur. Bununla belə, ölkədə neft kontraktlarının bağlandığı 

ilk dövrlərdə həyata keçirilən investisiya qoyuluşlarında xarici investisiyanın payı 

yüksək idisə, son illərdə daxili mənbənin payı artmışdır. Belə ki, ölkədə həyata 

keçirilmiş investisiya qoyuluşlarının 2000-ci ildə 35,7 faizdən 2008-ci ildə 54,9 

faizə qədər artmışdır. Buna dövlət büdcəsindən investisiya qoyuluşlarına sərf 

olunun xərclərin artması əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərmişdir. Məsələn, dövlət 

büdcəsindən əsaslı vəsait qoyuluşuna 2003-cü ildə 84,9 mln. manat, 2007-ci ildə  

1,9 mlrd. manat, 2008-ci ildə 3,7 mlrd. manat sərf olunmuş, 2009-cu ildə isə bu 

məqsədlər üçün 5,6 mlrd. manat vəsait nəzərdə tutulmuşdur. İnvestisiya qoyuluş-

larının sahə strukturu və son illərdə xam neft və təbii qaz hasilatı; bu sahədə xid-

mətlərin göstərilməsi sahəsində əsas fondların istfiadəyə verilməsi tempinin artması 
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bu sahənin sənaenin istehsal əsas fondlarında payının əhəmiyyətli şəkildə artmasına 

səbəb olmuşdur.  

 

 

 

Cədvəl 8 

Əsas sənaye-istehsal fondlarının iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə strukturu  

(yekuna nisbətən, faizlə) 

   2000 2004 2005 2006 2007 2008 

Sənaye - cəmi  100 100 100 100 100 100 

Xam neft və təbii qaz hasilatı; bu sahədə xidmətlərin 

göstərilməsi  51 69,1 71,4 74 78,5 78,4 

Metal filizlərinin hasilatı  0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,08 

Mədənçıxarma sənayesinin digər sahələri  0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

İçkilər də daxil olmaqla qida məhsullarının istehsalı  5,1 2,85 2,9 3,1 2,4 2,6 

Tütün məmulatlarının istehsalı  0,7 0,3 0,3 0,3 0,2 0,19 

Toxuculuq sənayesi  2,8 1,2 1 1 0,9 0,87 

Geyim istehsalı, xəzin bəzənməsi və rənglənməsi  0,2 0,07 0,09 0,08 0,07 0,06 

Dəri, dəridən məmulatlar və ayaqqabı istehsalı  0,3 0,1 0,11 0,1 0,1 0,09 

Mebeldən başqa ağacın emalı və ağacdan məmulatların və 

tıxacın istehsalı  0,2 0,11 0,1 0,09 0,08 0,08 

Sellüloz, kağız, karton və onlardan məmulatların istehsalı  0,03 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 

Nəşriyyat və poliqrafiya fəaliyyəti, məlumatların yazılmış 

daşıyıcılarının çoxaldılması  0,4 0,1 0,12 0,12 0,09 0,09 

Neftayırma məhsullarının istehsalı  3,7 2,5 2,2 2 1,67 1,8 

Kimya sənayesi  6,5 3,25 2,7 2,3 1,79 1,6 

Rezin və plastmas məmulatların istehsalı  0,6 0,3 0,3 0,3 0,2 0,25 
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Digər qeyri-metal mineral maddələrin istehsalı  2 1,05 0,99 1 0,9 0,96 

Metallurgiya sənayesi  1,5 1,5 1,3 1,1 1 0,9 

Hazır metal məmulatlarının istehsalı  1,3 1,1 0,9 0,8 0,6 0,6 

Maşın və avadanlıqların istehsalı  3,6 1,8 1,54 1,3 1 0,86 

Ofis avadanlığı və hesablama texnikasının istehsalı  0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Elektrik maşınları və elektrik avadanlıqlarının istehsalı  1,2 0,5 0,45 0,36 0,27 0,25 

Radio, televiziya və rabitə cihazalrının istehsalı  0,8 0,4 0,31 0,26 0,14 0,17 

Tibb texnikası məmulatları, ölçü vasitələri, optik cihazlar, 

saatlar və apparaturaların istehsalı  0,4 0,2 0,14 0,1 0,1 0,1 

Avtomobil, qoşqu və yarımqoşquların istehsalı  0,1 0,1 0,1 0,1 0,05 0,07 

Sair nəqliyyat vasitələrinin istehsalı  1,3 0,8 0,7 0,7 0,5 0,48 

Mebel və digər qruplara daxil edilməyən sair istehsal  1,8 0,9 0,8 0,2 0,1 0,16 

Xammalın təkrar emalı  0,1 0,05 0,04 0,03 0,02 0,02 

Elektrik enerjisi, qaz və suyun istehsalı və bölüşdürülməsi  14 11,1 11 10,2 8,8 8,9 

 

Cədvəl məlumatlarından göründüyü kimi, son illərdə sənayedə istehsal əsas 

fondlarının strukturunda əhəmiyyətli dəyişiliklər baş vermişdir. Belə ki, sənayenin 

istehsal əsas fondlarının ümumi dəyərində neft və qaz hasilatı sahəsinin payı 

2000-ci ildə 51 faizdən 2008-ci ildə 78,4 faizə qədər artmışdır.  Qeyd etmək la-

zımdır ki, sənayedə qeyd edilən dövrdə sənaye istehsal əsas fondlarının həcmi 3,6 

dəfə, neft və hasilatı sahəsində isə bu göstərici 5,6 dəfə artmışdır. Aparılmış 

araşdırmalar göstərir ki, 2000-2008-ci illərdə sənaye istehsal əsas fondlarının həc-

minin artımının təqribən 89 faizi neft və qaz hasilatı hesabına təmin edilmişdir. 

Digər sahələrdə əsas fondların həcmi qeyd edilən dövrdə əhəmiyyətli dərəcədə 

artmamışdır. Bu da qeyd edilən sahələrin sənaye istehsal əsas fondlarının həc-

mində payının əhəmiyyətli şəkildə aşağı düşməsinə səbəb olmuşdur. Sənayenin 
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əsas istehsal fondlarının tərkibində neft və təbii qaz hasilatı sahəsinin payının art-

masına təsir edən amillərdən biri də bu sahədə əsas fondların yeniləşmə əmsalının 

yüksək olması ilə əlaqədardır. Belə ki, digər sahələrdə əsas fondların çoxdan 

istifadəyə verilməsi və hazırda qiymətləndirmə imkanlarının məhdudluğu bu sahə-

dəki əsas fondların nisbətən aşağı qiymətləndirilməsinə səbəb olur. Sənayedə əsas 

fondların əhəmiyyətli hissəsi dövlət müəssisələrinin özəlləşdirilməsi prosesində 

yenidən qiymətləndirilmişdir. Bu əsasən iri və orta dövlət müəssisələrinin 

səhmdar cəmiyyətlərinə çevrilməsi zamanı həyata keçirilir. Səhmdar cəmiyyətlə-

rin yaradılması zamanı əas fondların yenidən qiymətləndirilməsi prosesi aşağıdakı 

kimi olmuşdur.  

Qeyd etmək lazımdır ki, özəlləşdirilmə prosesində yaradılan səhmdar cəmiy-

yətlərinin nizamnamə kapitalı, özəlləşdirilən dövlət müəssisələrinin balans aktivlərinin 

ümumi dəyəri ilə balans öhdəliklərinin ümumi dəyərinin fərqinə əmsallar tətbiq 

edilməklə müəyyən edilir. Səhmdar cəmiyyətinin nizamnamə kapitalı dövlət 

müəssisənin təqdim edilmiş son balansının məlumatları əsasında aşağıdakı qayda ilə 

müəyyən edilir: 

Nk = (Ad – Öd) × Ma × Xə × Gə × Zə 

Burada, Nk – səhmdar cəmiyyətinin nizamnamə kapitalı; 

Ad – müəssisəninbalansaktivlərininümumidəyəri; 

Öd – müəssisəninbalansöhdəliklərinin ümumidəyəri; 

Ma – müəssisəninmaliyyəasılılığıəmsalı; 

Xə – müəssisəninyerlixammallatəchizolunmaəmsalı; 

Gə – müəssisəningəlirlilikəmsalı; 

Zə – müəssisəninzonaəmsalı. 

Müəssisənin maliyyə asılılığı onun maliyyə vəziyyətini xarakterizə edir. Bu 

göstərici müəssisənin özəlləşdirilməyə açıq elan edildiyi vaxtdan əvvəlki son balan-

s məlumatları üzrə kreditor borclarının onun qiymətləndirilən aktivlərinin dəyərinə 
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(müəssisənin əmlakının tərkibindən çıxarılan əmlakın dəyəri nəzərə alınmamaqla) 

olan nisbəti əsasında müəyyən edilir. Müəssisənin maliyyə asılılığı əmsalı (Ma) 

yuxarıda göstərilən nisbətin 10 faizə bərabər olduğu halda 1,0-ə, 10-30 faiz 

arasında olduğu halda 0,8-ə, 30-50 faiz arasında olduğu halda 0,7-yə, 50-70 faiz 

arasında olduğu halda 0,6-ya, 70 faizdən yuxarı olduğu halda isə 0,5-ə bərabər 

götürülür.Müəssisənin yerli xammalla təchiz olunma əmsalı onun yerli xammal və 

materiallardan (və ya idxal olunan xammal və materiallardan) asılılığını xarakterizə 

edir və istifadə olunan yerli xammalın (xammal, yarımfabrikat, dəstləşdirici 

məmulat və s.) həcminin cəmi istifadə olunan xammal həcminə nisbəti kimi 

müəyyən edilir. Müəssisənin yerli xammalla təchiz olunma əmsalı (Xə) müəssisə 

100 faiz yerli xammalla təchiz olunma imkanına malik olduqda 1,0-ə, 50-100 faiz 

arasında yerli xammalla təchiz olunma imkanına malik olduqda 0,9-ə, 50 faizə 

qədər yerli xammalla təchiz olunma imkanına malik olduqda isə 0,7-ə bərabər 

götürülür. Bu əmsal müstəsna olaraq sənaye müəssisələrinin qiymətləndirilməsində 

istifadə edilir. 

Müəssisənin gəlirlilik əmsalı onun fəaliyyətinin rentabellik səviyyəsini 

xarakterizə edir və müəssisənin balans mənfəətinin onun qiymətləndirilən əsas 

vəsaitlərinin dəyərinə olan nisbəti kimi müəyyən edilir. 

Nizamnamə kapitalının müəyyən olunması üçün istifadə edilən müəssisənin 

zona əmsalı və müəssisənin (obyektin) yerləşmə əmsalı müəssisə və obyektin 

yerləşdiyi əraziyə görə şərti müəyyən olunmuş əmsallardır. Müəssisənin yerləşdiyi 

zona əmsalı (Zə) Bakı şəhərinin 1-3-cü zonalarında yerləşən müəssisələr üçün 1,2-

yə, 4-6-cı zonalarında yerləşənlər üçün 1,1-ə, 7-ci və digər zonalarında (şəhərətrafı 

və şəhərkənarı qəsəbələr aid edilməklə) yerləşənlər üçün 1,0-ə, Sumqayıt və Gəncə 

şəhərində yerləşən müəssisələr üçün 0,8-ə, ölkənin digər şəhər və rayonlarında 

yerləşən müəssisələr üçün 0,7-ə bərabər götürülür. 
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Ölkə sənayesində 2008-cı ildə fondverimi 1990-cı ilə nisbətən təqribən 2,9 dəfə 

azalmışdır. Bu azalmaya əhəmiyyətli dərəcədə istehsalın aşağı düşməsi təsir 

göstərmişdir. Belə ki, 1990-2008-ci illərdə sənaye məhsulu təqribən 1,1 dəfə azal-

mışdır. Eyni zamanda, sənayenin fondtutumlu sahələrinin inkişafı da fondverimi 

göstəricisinin azalmasına səbəb olmuşdur. Belə ki, qeyd edilən dövürdə əsas sənaye-

istehsal fondlarının həcmi 7,6 dəfə artdığı halda, xam neft və təbii qaz hasilatı; bu 

sahədə xidmətlərin göstərilməsi sahəsində istehsal əsas fondlarının həcmi 16 dəfə 

artmışdır. 

Cədvəl 9 

Sənayedə iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə fondverimi  

(əvvəlki ilə nisbətən, faizlə) 

   2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Sənaye - cəmi  104,7 87 88,6 130,2 144,2 105,4 119,9 

Xam neft və təbii qaz hasilatı; bu sahədə xidmətlərin 

göstərilməsi  99,4 75,5 75,1 129 152,8 105,9 124,5 

Metal filizlərinin hasilatı  9 830 330 25,5 107,2 79,2 1030 

Mədənçıxarma sənayesinin digər sahələri  70,3 106,2 134,4 136,9 107,5 151,9 74,1 

İçkilər də daxil olmaqla qida məhsullarının istehsalı  106,3 100,2 101,4 105,3 90,7 95,2 96,5 

Tütün məmulatlarının istehsalı  226,8 101,9 76,3 132,6 82,3 83,3 102,4 

Toxuculuq sənayesi  113,5 131,3 103 170,3 129,6 65,5 104,1 

Geyim istehsalı, xəzin bəzədilməsi və rənglənməsi  161,3 129,1 55,2 127,1 147,1 113,5 98,2 

Dəri, dəridən məmulatlar və ayaqqabı istehsalı  2,5d 90,5 146,4 108,4 149,8 203 99,8 

Mebeldən başqa ağacın emalı və ağacdan məmulatların 

və tıxacın istehsalı  174,4 112,4 118,6 2,2d, 96,5 185 57,8 

Sellüloz, kağız, karton və onlardan məmulatların 

istehsalı  103,9 116,7 116 86,4 141,9 93,1 171,5 

Nəşriyyat və poliqrafiya fəaliyyəti, məlumatların 
107 140,8 121,6 123,4 99,7 112,1 147,1 
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yazılmış daşıyıcılarının çoxaldılması  

Neftayırma məhsullarının istehsalı  101,1 99,3 129,6 103,6 205,8 106 62,5 

Kimya sənayesi  135,5 102,9 116,1 109 135,1 105,8 103 

Rezin və plastmas məmulatların istehsalı  128,4 112,4 134,9 129,7 128,1 112,8 165 

Digər qeyri-metal mineral maddələrin istehsalı  127,5 148,2 131,9 126,6 122,1 132,4 117,8 

Metallurgiya sənayesi  2,8d 2,3d 163,6 123,6 130,4 57,2 316,7 

Hazır metal məmulatlarının istehsalı  92,2 189,7 123,4 97,9 102,3 235 128,3 

Maşın və avadanlıqların istehsalı  136,3 101,1 117,3 68,3 147 165,9 123 

Ofis avadanlığı və hesablama texnikasının istehsalı  140,4 61 3,2d 9,2d, 249,8 112,4 27,1 

Elektrik maşınları və avadanlıqlarının istehsalı  116,6 230 125,5 171,8 122,8 136,8 108,5 

Radio, televiziya və rabitə cihazlarının istehsalı  125,6 112,7 104,3 191,8 111,9 270,7 220,3 

Tibb texnikası məmulatları, ölçü vasitələri, optik 

cihazlar, saatlar və apparaturaların istehsalı  107,4 145,8 106 153,1 75 180,1 149,1 

Avtomobil, qoşqu və yarımqoşquların istehsalı  11,4d 121 114,3 162,7 146,3 306,8 87,6 

Sair nəqliyyat vasitələrinin istehsalı  138,6 120 98 153 93,9 78,8 122,3 

Mebel və digər qruplara daxil edilməyən sair 

məhsulların istehsalı  117,2 143,3 183,8 107,2 60,1 103,2 86,9 

Xammalın təkrar emalı  103,8 148,7 100,8 115,3 128,5 98,4 125,8 

Elektrik enerjisi, qaz, buxar və isti suyun istehsalı və 

bölüşdürülməsi  98,3 96,6 99,5 189,1 115,3 152,2 107,3 

Nəticədə, bu sahənin sənaye-istehsal əsas fondlarında xüsusi çəkisi 1990-cı ildə 

30,9 faizdən 1995-ci ildə 45,0 faizə, 2008-ci ildə 78,4 faizə qədər artmışdır. Təqribi 

hesablamalar göstərir ki, 1990-2008-ci illərdə emal sənayesində istehsal əsas 

fondlarının həcmi 1,8 dəfə artdığı halda, məhsul istehsalı 2,1 dəfə azalmışdır. 

Cədvəldən göründüyü kimi, sənayedə fondvermi göstəricisinin dinamkası neft və qaz 

hasilatı sahəsindəki meyldən asılı olmuşdur. Bu sahədə dəyişiklik sənayedə 

fondveriminin səviyyəsini müəyyən edir. 
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Azərbaycan sənayesinin mühüm sahələrindən bir maşınqayırma sahəsidir. Bu 

sahənin əsas şirkətlərindən biri "Azneftkimyamaş" ASC-dir. Bu şirkətdə satış həcmi 

2008-ci ildə 1990-cı ilə nisbətən kəskin şəkildə azalması onun səmərəlilik göstəricilə-

rinə mənfi təsir göstərmişdir. Çünki neft maşınqayırma müəssisələrinin optimal ölçüsü 

nisbətən yüksək olan müəssisələrdir. Hazırda neft maşınqayırma sənayesində mövcud 

istehsal potensialının 10-12 faiz səviyyəsindən istifadə edilir. Təhlil göstərir ki, neft-

mədən avadanlıqlarının əksər növlərinin istehsalında azalma baş vermişdir.  

Cədvəl 10 

"Azneftkimyamaş" ASC-nin müəssisələrində əsas fondların dəyəri  

(ilinsonuna, man.) 

Müəssisələrin adı 2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 

Səttərxan 16150161,2 16893828,8 16838492 16749134,8 17665796,4 14468412 10971140 

Keşlə 10167605 9989352,8 9725017,8 9616649,2 8903396 7427976 5029931 

Suraxanı 14853253 14712772,2 14928650 14891762,4 14745492 14751065 12008286 

Sabunçü ETİ 3370288,8 3719596,2 3530308 3509723,4 3521837 3555985 3509984 

B.Sərdarov 17960411,6 17952352,4 17975733,6 17822688 17012231 16864730 16731873 

Bakı fəhləsi 5621264,8 7199841,6 7181045 7009127,2 7072675 71438892 7106860 

Bakı NMMZ 4060823,2 4785856 4777449,8 4789099,4 5513693 5907476 5995148 

Bakı m/q 10164107,8 14544288,2 14546078,4 14290159,8 13881864 13891368 13511709 

Bakı NQMA 2355959,2 2496889,4 2449643,4 2459403,4 2392251,4 2370286 2333475 

Zabrat 1884473,4 2032105,2 2027247 1995428,2 1985522 1975080 2045004 

Balaxanı 670416,2 752236 750211 746808 736939 705475 736939 

Səbail 1098397 1212536,4 1189639,8 1192059 1069682 1040399 1025592 

Təcrübə -sınaq 446893,2 501213 498679,2 479776,2 450987 450987 450987 

Cəmi 88804054,4 96792868,2 96418195 95551819 94952365,8 154848131 81456928 
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Cədvəl məlumatlarından göründüyü kimi, 2000-2007-ci illər ərzində  "Azneft-

kimyamaş" ASC üzrə əsas fondların dəyəri təqribən 10 faiz azalmışdır. Bu azalma 

əsasən Səttərxan adına və Keşlə zavodları hesabına baş vermişdir. Səttərxan adına 

maşınqayırma zavodunda əsas fondların azalması  Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin müafiq sərəncamına əsasən zavodun ərazisində «Heydər Əliyev» 

Mərkəzinin yaradılması ilə əlaqədar olmuşdur. Nazirlər Kabinetinin 07 sentyabr 

2006-ci il tarixli 263s saylı sərəncamına əsasən zavod Dövlət NeftŞirkətinin 

İsiehsal Birliyinin Maddi Texniki Təhcizat İdarəsinin Binəqədi şossesi 53 

ünvanında yerləşən ərazisinə köçürülməsi prossesi başlanmışdır. Zavodun 

ərazisinin sökülüb yeni ərazidə quraşdırılması üçün zavodun banklarda xüsusi 

hesabları açılmışdır. 2005-2006-ci illər üçün zavodda söküntü və quraşdırma iş-

lərinin yerinə yetirilməsi üçün xüsusi hesaba 1555934,0  manat  vəsait  daxil  olmuş  

və  bağlanmış müqavilələr əsasında görülmüş işlərə görə vəsaitlər xərclənmişdir. 

Bütövlükdə, "Azneftkimyamaş" ASC-də istehsalın texniki-iqtisadi səviyyəsinin 

yüksəldilməsi məqsədilə köklü tədbirlərin həyata keçirilməsi tələb olunur. Bu 

sahənin inkişaf etdirilməsi məqsədilə 2003-2005-ci illərdə həyata keçirilmiş 

proqram əhəmiyyətli nəticələrin əldə olunmasına gətirib çıxarmamışdır. Son illərdə 

neft avadanlıqlarının APİ standartlarına keçidi təmin olunsa da, bu amil şirkətin 

fəaliyyətinə əhəmiyyətli təsir göstərməmişdir. 

Beləliklə, son illərdə sənayedə əsas fondların həcmində və strukturunda 

əhəmiyyətli dəyişiliklər baş vermişdir. 

 

2.3. Qeyri-neft sənayesində investisiya proseslərinin dövlət tənzimlənməsi 
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Мялумдур ки, щяр щансы бир юлкядя инвестисийа фяалиййятинин вя инвестисийа 

мцщитинин тянзимлянмясини бир нечя ясаслы фактор, о жцмлядян сащибкарлыг вя 

инвестисийа фяалиййятини тянзимляйян ганунверижилик базасы, сащибкарлыьы вя 

инвестисийа фяалиййятини дястяклямяйя йюнялян дювлят сийасяти – конкрет вя цнванлы 

дювлят програмларынын щазырланмасы вя реаллашмасы иля, хцсуси мцлкиййятин 

горунмасына йюнялян ямяли тядбирлярля вя с. ля мцяййянляшян сийасятля шяртлянир. 

Бу бахымдан юнэя инвестисийа мцщитини вя инвестисийа фяалиййятини тянзимляйян 

ганунверижи базаны арашдырмаг мягсядяуйьундур. 

14 май, 2002-жи ил тарихдя харижи иш адамлары иля  эюрцшдя милли лидер Щ.Ялийев 

бяйан етмишди ки, «Бир Азярбайжанын эяляжяк инкишафыны демократийанын 

инкишафында, базар игтисадиййатынын инкишафында эюрцрцк». Артыг щямин дювря гядяр 

дя Азярбайжан щюкумятини сийасяти башга мясялялярля бирэя базар игтисадиййатынын 

инкишафына, сащибкарлыьын дястяклянмясиня, инвестисийа мцщитинин йахшылашмасына 

йюнялмишди. Беля ки, 1995-жи илдя гябул едилян Азярбайжан Республикасынын 

Конститусийасында мцлкиййятин тохунулмазлыьы тясбит олунмушду, «Инвестисийа 

фяалиййяти щаггында» ганун гябул едилмишди, сащибкарлыг субйектлярини ганунсуз 

йохламалардан  мцдафияйяйя йюнялян мцвафиг сярянжам верилмишди, верэитутма 

фяалиййятини тянзимляйян щцгуги база щазырланмышды. 

Анжаг шцбщясиз ки, инвестисийа фяалиййятинин тянзимлянмяси вя инвестисийа 

мцщитинин йахшылашмасы бахымындан хцсуси ящямиййятли ганунверижи сяняд верэи 

мяжялляси сайыла билярди вя 2000-жи илдя бу мяжялля щазырланды. 11 ийул, 2000-жи илдя 

гябул олунан  ганунла Верэи Мяжялляси 2001-жи ил йанварын 1-дян гцввяйя  минди. 

Сонрадан чохсайлы тякмилляшдирилмяляр апарылан Азярбайжан Республикасы Верэи 

Мяжяллясиндя инвестисийа фяалиййятинин чох ясаслы щялли яксини тапды. 

Верэи мяжяллясинин инвестисийа фяалиййяти вя инвестисийа мцщитинин 

йахшылашмасына йаратдыьы щцгуги ясаслары конкрет мягамлар цзря якс етдиряк. 
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Ютян ясрин 90-жы илляринин яввялляриндя щцгуги шяхслярин мянфяят верэиси 35%-ли 

дяряжялярля тутулурду. ВМ-нин гябулу заман бу дяряжя 27% - я ендирилмишди, сонра 

27% вя 24%-я гядяр азалдылды – нящайят, 2009-жу илдяки нювбяти дяйишикликля 

мянфяят верэисинин дяряжяси щцгуги вя щцгуги шяхс йаратмадан сащибкарлыгла 

мяшьул олан физики шяхсляр цчцн 20%-я гядяр азалдылды вя мягсяд бири иди. 

Сащибкарлара йени инвестисийа имканлары йаратмаг иди. 

ВМ-ня эюря садяляшдирилмиш систем цзря верэи юдяйянляр – Бакыда дювриййянин 

4%-и, реэионларда 2 %-и гядяр верэи юдяйянляр цчцн 3 айлыг дювр ярзиндя верэи 

тутулан ямялиййатлар 22500 манатдан чох олмамалы иди. Якс щалда ЯДВ юдяйижиси 

кими верэийя жяолб олунурдулар. 2009-жу ил дяйишикликляри иля щцгуги шяхсляр цчцн бу 

мябляэи 12 айлыг дювр ярзиндя 150 мин манат, физики шяхсляр цчцн 90 мин  манат 

мцяййянляшдирилди. 

2009-жу илдя верэи ганунверижилийи истигамятиндя апарылан инвестисийа 

мцщитинин йахшылашмасы  вя инвестисийа фяаллыьы цчцн чох ялверишли имканлар йаратды. 

Беля ки, 27 октйабр,  903-ЫЫЫ Г нюмряли ганун банкларын, сыьорта вя тякрар сыьорта 

ширкятляринин мянфяятинин низамнамя капеиталынын артырылмасына йюнялян щиссясини 3 

ил мцддятиня  мянфяят верэисиндян азад едирди. Даща дягиги ялавя инвестисийа 

мянбясинин йарадылмасына щцгуги ясас йарадылырды. 

Бу гануна эюря банклар, диэяр кредит тяшкилатлары тяряфиндян физики шязсляря 

яманятляр цзря юдянилян фаизляр верэидян 3 ил мцддятиня верэидян аз-ад едилирди. 

Йяни, яманятляр вя ардыжыл олараг, инвестисийа мянбяляринин артырлмасы 

стимуллашдырылды. 

Ганунверижилийинин  хцсусиля верэи ганунверижилийинин инвестисийа просеслярини 

тянзимлянмясиндяки чох мцщцм бир ролу  Верэи мяжяллясинин Х  фяслиндя юз яксини 

тапыр. Бу фяслин 113 вя 114-жц маддяляри бу бахымдан чох тякмил щцгуги ясаслар 

йарадыр. 
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113 – жц маддяйя эюря елми – тядгигат, лайищя – ахтарыш, тяжрцбя – 

конструктор ишляриня чякилян хяржляр (капитал хяржляр истисна олмагла) эялирдян чыхылыр 

(5, 147). 

Мяжяллянин 114-жц маддясиндя ися амортизасийа айырмаларынын дяряжяляри 

мцяййян олунур. 114-3-жц маддяйя бина вя тикилиляр цчцн амортизасийа нормасы 4 

%-дир. 

114 .3.2 – жи бянд машын, аваданлыг вя щесаблама техникасы цчцн 25 % - ли 

амортизасийа нормалары мцяййян едир. 

114.3. – жу бяндя эюря няглиййат васитяляри 25 % - ли дяряжялярля 

амортизасийайа жялб олунурлар. 

Эеолоъи кяшфиййат вя тябии ресурсларын щасилатына щазырлыг ишляриня чякилян хяржляр 

цчцн дя амортизасийа нормалары 25 %  мцяййян едилиб (114.3.5-жи бянд). 

Истифадя мцддяти мялум олмайан гейри-мадди активляря 10% - ли, мялум 

оланлара ися илляр цзря мцтянасиб нормалар тятбиг едилир. (114.3.6). 

Беляликля, Азярбайжан Республикасынын Верэи ганунверижилийи бир сыра инкишаф 

етмиш юлкялярдя тятбиг олунан сцрятли амортизасийа щцгуги  ясаслар йарадыб. Верэи 

ганунверижилийи бу бахымдан бир гядяр ирялиляйиб. ВМ-нин 114.3.8-жи маддясиня 

эюря жари илдя дяйяри фактик юдянилмиш истещсал тяйинатлы капитал гойулушлары, щабеля 

лизинг обйекти олан ямлак цчцн бу нормалара 2 дяфя артырылыр. Йяни, щяр щансы 

мцяссися жари илдя дяйяри (млн манат олан йени аваданылг алыб, гурашдырыб вя 

истифадя едярся, бу аваданлыг цчцн 500 мин манат 50% - ля) амортизасийа мясряфи 

щесаблайа биляр. Даща дягиги, верэийя жялб олунан мянфяяти 500 мин азалда биляр. 

Ялавя инвестисийа имканлары йаранар. 

Беляликля, верэи ганунверижилийи кредит секторуна эцзяшт тятбиг етмякля, 

еффектив амортизасийа сийасятиня щцгуги база йартмагла, мянфяят верэиси дяряжясини 
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20% гядяр азалтмагла, садяляшдирилмиш верэи цчцн двюриййя базасыны артырмагла, 

фаиз вя дивиденд эялирлярини верэидян азад етмякля чох ялверишли инвестисийа 

мцщитинин формалашмасына кюклц йардым едиб. 

Бир сюзля, щям кичик, щям дя бюйцк бизнес цчцн ялверишли шяраит йардылыб.  

Азярбайжан верэи ганунверижилийинин малиййя инвестисийалары цчцн эцзяштли бир 

мцщит йаратдыьыны гейд етмишик. Анжаг малиййя инвестисийалары просесинин 

тянзимлянмясиндя щям дя Азярбайжан Республикасы Мцлки Мяжялляси ящямиййятли 

рол ойнайыр. Мцлки Мяжялля сящмдарларын щцгугунун горунмасы бахымындан ян 

ящямиййятли мясяляляря щцгуги ясас йарадыр. Юнжя гейд етмишдик ки, малиййя 

инвестисийалары мцщитинин формалашмасында  ян ящямиййятли факторлардан бири 

сящмдарларын щцгугунун  горунма сявиййясидир. 

 Мцлки  Мяжяллядя бу  мясяля ясасян щяллини тапыр. Беля ки, мяжяллянин 107-2 

маддясиня эюря Сящмдарларын Цмуми йыьынжаьы – ян ящямиййятли мясяляляри  

гярарлашдыран йыьынжаг сящмдарларын 60 % иштирак етдикдя сялащиййятли олур. 

Мцвафиг маддяляр йыьынжаьа 45 эцн галанда бу барядя  кцтляви информасийа 

васитяляриндя елан верилмясини, щяр бир сящмдара бу барядя билдириш йолланылмасыны 

вя с. нязярдя тутур. Еляликля, Сщямдар Жямиййятинин ян сялащиййятли гурумунда щяр 

бир сящмдарын иштиракы цчцн щцгуги щялляр дцзэцн сечилиб вя 60%-ли иштирак тяляби ися 

щяр бир сящмдарын мараьынын даща дольун нязяря алынмасына имкан йарадыб. 

Мцлки Мяжяллянин 107-1-6 – жа маддяси хцсуси зярури бир мясялянин  - кичик 

сящмдарларын щцгугларынын горунмасы мяслясинин щяллиня имкан йарадыр. Бу 

маддяйя эюря сящмдарларын цмуми йыьынжаьы щям дя  сящмдарларын 10% - нин 

тяляби  иля  чаьрыла биляр(10). 

Инвестисийа фяалиййятинин вя инвестиисйа мцщитинин тянзимлянмясинин щцгуги 

аспектляри гисмян арашдырылды. Анжаг юнжя гейд етмишдик ки, бу мясяляляр тякжя 

щцгуг мцстявидя щяллини тапмыр. Дювлят макроигтисади сийасяти вя инвестисийа 
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фяаллыьыны  дястякляйян конкрет тядбирляр дя инвестисийа  фяаллыьынын вя инвестисийа 

мцщитинин   тянзимлянмясиндя ящямиййятли рол ойнайыр. 

Макроигтисади  сийасят дя тякжя фискал рычагдан верэи-бцджя сийасятиндян 

истифадя иля мящдудлашмыр. Юнжя биз дювлят бцджя вясаитляри щесабына юлкядя ири 

инфрастуктур лайищялярин эерчякляшдийини вя ду сийасятин щям дя бцтювлцкдя 

инвестисийа фяаллыьынын йцксялмясиня чох мцсбят тясир эюстярдийини гейд  етмишдик. 

Инфраструктурун йахшылашмасы шцбщясиз ки, ейни заманда инвестисийа мцщитинин 

йахшылашмасыны шяртляндирир. 

Инвестисийа фяаллыьынын тянзимлянмясиндя диэяр мцщцм бир макроигтисади 

ричаьын монетар сийасят  олмасы мялумдур. Азярбайжан щюкумяти бу рычагдан да 

еффектив истифадя етмяйи бажарыб . Беля ки, узун мцддят ярзиндя Мяркязи Банк 

мяжбури ещтийат нормаларыны 10% щяддиндя сахлайырды. Глобал малиййя бющранын 

юлкя игтисадиййатына, хцсусиля  инвестисийа фяаллыьына мцяййян ясири щисс олунанда 

Мяркязи Банк мяжбури ещтийат нормаларыны яввял 6%, сонра 3% вя  нящайят 0,5% - 

я гядяр азалтды. (6, Жядвял 2.12) Мяркязи Банкын учот дяряжяляри сийасяти дя ейни 

чевикликля дяйишдирилди. 2007-жи илдя 13 % - я бярабяр олан учот дяряжяляри 2008-жи 

илдя 8 %-я 2009-жу илдя 2,0 %-я гядяр азалдылды. Йяни, ялавя ликвидлийя, ялавя 

инвестисийа ресрусларынын формалашмасына  йол ачылды. 

Юлкядя  инвестисийа фяалиййятинин динамизми вя инвестисийа мцщитинин 

йахшылашмасы конкрет вя цнван – дювлят  дястяйи  тядбирляриндян дя асылы олур вя 

Азярбайжан  щюкумятини бу истигамятдяки фяалиййяти дя йетяринжя эцжлцдцр. 

Конкрет фактор бу жящяти  даща айдын эюстярир. 

Артыг бир нечя илдян бязи фяалиййят эюстярян Сащибкарлыьа кюмяк Милли 

Фондунун вясаитляринин истфиадя гайдаларына 2009-жу илдя едилян дяйишикликляря эюря 

Фондун Вердийи кредитлярин минимум щядди 10 мин маната, максимум щядди 5 

млн маната чатдырылыб вя фаиз дяряжяляри 6% - гядяр ашаьы салыныб. Щямин ил Фонд 
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кичик сащибкарлыг субйектляриня мцвяккил кредит тяшкилатлары васитясиля 130 млн 

манат эцзяштли кредит вермишдир. Яввялки илля мцгайисядя малиййяляшдирилмиш 

лайищялярин сайы  2,6 дяфя, кредит мябляьи 1,5 дяфя артмышдыр. 

Азярбайжан Инвестисийа Ширкятинин – АИШ – нин фяалиййятиндя динамизми иля 

фярглянмишдир. 2009-жу илдя АИШ-ля  Кцвейт Малиййя Евинин Тюрямя ширкят 

«Тцркапитал» бирэя «Кцвейт – Азярбайжан Инвестисийа ширкяти» йарадыблар. 

АИШ – ля Ислам Корпорасийасы вя Ислам Инкишаф банкы тяряфиндян тясис едилян 

Хязяр Бейнялхалг Инвестисийа Ширкяти 2009-жу илдя Самух районунда 25 тонлуг 

сойудужу анбарын йенидянгурулмасы, 2 щектар яразидя йени истихана комплексинин 

гурулмасы, илдя 12 милйон кВ. метр  картон каьыз вя тара истещсалы лайищясини 

эерчякляшдирмяйя башлады. Хязяр Бейнялхалг Инвестисийа Ширкятинин бу лайищяйя 

инвестисийа гойулушу 5,5 млн манатдыр. Вя бунун да 1,3 млн манаты долайы йолла 

АИШ-ин пайына дцшцр. 

Хязяр Бейнялхалг Инвестисийа Ширкятинин диэяр бир лайищяси  Масазыр 

гясябясиндя «Вилла Бадам» комплексинин тикинтисидир вя лайищя 6,4 млн манат 

вясаит  тяляб едиб. Вясаитин 1,5 млн манаты долайы олараг, АИШ пайына дцшцб. 

«Агройурд» ММЖ-нин тяряфдашлыьы иля Абшеронда йени истихана комплексинин 

гурулмасы да Хязяр Бейнялхалг Инвестисийа Ширкятинин фяалиййят истигамятидир. 

Лайищя хяржи 1,9 млн доллар тяшкил вя бунун да 0,5 млн доллары АИШ-ин вясаитидир. 

20 нойабр 2009-жу илдя АИШ, АРДНШ вя Сингапурун «Коппел Оффсщоре анд  

марине» Эямигайырма заводунун иншасы барядя сазиш имзалайыблар. Лайищядя 

АРДНШ 75 %, АИШ 25 % пайа малик олажаглар. Сингапур ширкяти ися бирэя 

мцяссисянин 20% -лик иштирак пайыны ялдя етмяк щцгугуна малик олажаг. Лайищянин 

дяйяринин 300-350 милйон АБШ доллары олажагы вя 3 ил ярзиндя реаллашажаьы 

эюзлянилир. Бу лайищя 1700 йени иш йери вяд едир. 
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АИШ-ля Алманийанын «РАО Агромилк» ширкятинин ниййяти Аьстафада эцндя 50 

тон сцд емал едян заводун тикинтиси олуб вя 2009-жу илдя бу барядя  меморандум 

имзаланыб. Лайищя 30 млн авро вясаит тяляб едирди вя АИШ пайы 20% иди. 

АИШ-ля «Атощолдингин» 2009-жу илдяки разылашмасы Шямкирдя гушчулуг 

фабрикинин гурулмасына йюнялмишди.  Илкин дяйяри 22 млн манат олан лайищя 400 

йени иш йери вяд едирди. 

АИШ, «Паша Нолдинг» ММЖ, «каспиан Гласес» ММЖ-нин 1 декабр , 2009-жу 

ил разылашмасы иллик эцжц 27-30 млн ядяд олан шцшя тара заводунун гурулмасы иля 

баьлы иди. Лайищянин дяйяри 12-13 млн гиймятляндирилирди. 

Азярбайжанда Ихражын вя Инвестисийалары Тяшвиги Фондунун (АЗПРОМО) 

фяалиййятинин мягсяди Азярбайжанын гейри-нефт секторуна бирбаша харижи 

инвестисийаларын артырылмасы вя йени инвесторларын жялби олуб.  

Son dövrlərdə qeyri-neft sənayesində investisiya fəallığının artırılması 

baxımından daha konseptual tədbirlər reallaşdırılır. Texnoparkların yaradılması və 

onlarda güzəştli vergi mühitinin tətbiqi və nəhayət “2015-2020-ci illərdə sənayenin 

inkişafına dair” Dövlət Proqramının hazırlanması və qəbulu bu qəbildəndir. 
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Fəsil 3. Qeyri-neft sənayesində investisiya cəlbediciliyinin yüksəldilməsi  

             istiqamətləri 

3.1.Qeyri-neft sənayesinə investisiya axının gücləndirilməsi istiqamətləri 

 
Яввялки фясилдя юлкянин инвестисийа мцщити гиймятляндириляркян дювлят игтисади 

сийасяти иля инвестисийа мцщитинин жялбедижилик сявиййяси арасында гаршылыглы ялагялярин 

олдуьу гисмян гейд олунду. Гейд едилди ки, ганунверижи базанын тякмиллийи, 

макроигтисади сийасятин еффективлик вя чевиклийи вя с. инвестисийа мцщитини 

йахшылашмасына жидди тясир эюстярир. Цмумиййятля , дювлят  фяалиййяти инвестисийа 

мцщитини мцяййянляшдирян  ики ясас компонентя – инвестисийа  жялбедижилийи вя  

инвестисийа рискляри сявиййясиня мцщцм тясир эюстяря билир. Буну схематик олараг, 

ашаьыдакы кими тясвир етмяк  олар. 

Схем 3.1. 

Дювлят игтисади сийасяти вя  инвестисийа мцщити 

 

 

 

 

 

Инфлйасийанын  жиловланмасы, 
валйута стабиллийи, сийаси 
стабиллийинин горунмасы, 
жинайяткарлыг сявиййясинин 
азалдылмасы вя с. 

Инвестисийа рискляринин 
азалдылмасы 

Инвестисийа жялбедижилийинин  
артырылмасы 

Дювлят игтисади сийасяти 
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Бу схематик тясвир инвестисийа мцщитинин йахшылашмасына йюнялян дювлят 

сийасятинин ясас истигамятлярини принсипжя, там мцяййянляшдирир. Айдын олур ки, 

инвестисийа мцщитинин  йахшылашдырылмасы цчцн ясас истигамятляр ашаьыдакылар 

олмалыдыр: 

- ганунверижи базанын тякмилляшдирилмяси; 

- сосиал вя сийаси стабиллийин горунмасы; 

- сащибкарлыг  мцщитиня фяал дювлят дястяйинин эюстярилмяси; 

- еффектив верэи-бцджя сийасятинин мцяййянляшмяси вя эерчякляшдирилмяси; 

- еффектив монетар сийасятин мцяййянляшмяси вя  реаллашдырылмасы; 

- базар истещсал вя хидмят инфраструктурунун тякмилляшдирилмяси; 

Йягин ки, бу  эюстярилян истигамятлярин бязиляринин ящатяли арашдырылмасына 

ещтийаж йохдур. Мясялян, сийасят  стабиллийин горунмасы проблеми йягин ки, даща 

чох политолоъи тядгигатлар мювзусудур. Анжаг диэяр истигамятляр цзря 

арашдырмалара ещтийаж вардыр. Юнжя ганунверижи базанын тякмилляшдирилмяси 

мясялясини айдынлашдыраг. 

Яввялки фясилдя инвестисийа мцщитинин йахшылашдырлмасында верэи 

ганунверижилийинин тякмиллийинин мцщцм  бир шярт олдуьуну гейд етмишдик вя гейд 

Верэилярин азалдылмасы ресурс 
тяминатынын 
йахшылашдырылмасы, 
инфраструктур тяминат, дахили 
тялабатын вя ихражын 
йцксялдилмясиня дястяк вя с. 
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олунмушду ки,  юлкя верэи ганунверижилийи инвестисийа жялбедижилийиня лазыми ясаслар 

йарадыр. Бунунла бирэя гейд  етмялийик ки,  инвестисийа мцщитинин даща 

йахшылашдырылмасы  цчцн верэи ганунверижилийиндя бязи тякмилляшдирмяляр апармаг 

олар. Юнжя мянфяят верэиси иля баьлы мясяляляря бахаг. 

Шцбщясиз ки, мянфяят верэисинин дяряжясинин 20% -я гядяр азалдылмасы мцсбят 

щалдыр. Анжаг бу инвестисийа фяалиййятинин стимуллашдырылмасы бахымындан там 

йетярли дейил. Бязи статистик факторлар да бу жящяти тясдигляйир. Мясялян, 2010-жу илдя 

юлкянин емал сянайесиндя 6623 мцяссися фяалиййят эюстяриб. Емал сянайеси цзря 

жями мянфяят 263 млн манат олуб. (2, 639 жядвял 2.5.1., 411. жядвял 15.4). Йяни, 

щяр мцяссисяйя орта мянфяят  39,7 мин манат тяшкил едиб. Йяни, мянфяят щяжмжя 

йцксяк дейил вя бу бахымда  ялавя инвестисийа имканларынын йаранмасы цчцн 

мянфяят верэисинин  дифференсиал дяряжяляринин тятбиг сямярялидир. Нязяря алынмалыдыр 

ки, АБШ-да мянфяят верэисинин дяряжясинин 35-я чатмасы, Бюйцк Британийада 

максимал дяряжясинин 30% тяшкил етмси Азярбайжан мцщити цчцн нцмуня дейил. 

Чцнки, бязян милйардларла мянфяят ялдя едян ири  корпорасийалар цчцн бу верэи 

дяряжяляри инвестисийа имканларыны мящдудлашдырмыр. Бундан башга  чохмайлы 

диэяр юлкялярин дя тяжрцбясиня гцвянмяк олар. Бир чох юлкялярдя верэи йцкцнцн 

мянфяятдяки пайы кифайят гядяр ашаьы  олур. 

Йягин ки, лазыми мцгайисяляр апарсаг, бу жящят даща  да дягиг ашкарланар вя 

иряли сцрцлян тяклифин ясаслы  олдуьу мцяййянляшяр. Мцгайисяляр ашаьыдакы жядвялдя  

яксини тапыр. 

Жядвял 3.1. 

Мянфяят верэиси дяряжяси вя верэи йцкц 

Юлкяляр Мяжму 
верэиляр/мянфяят 

Мянфяят верэисинин 
максимал дяряжяси 

Азярбайжан 12,5% 20% 
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Исвечря 22% 9% 

Бирляшмиш Яряб Ямирликляри 8,9% 0 

Мажарыстан 56,8% 16% 

Латвийа 39,7% 15% 

Литва 41,6% 15% 

Мянбя: Азярбайжан Статистик Эюстярижиляр 2011, Wорлд дев.индиж. 2006. П 267-

268, таб. 5.6 

Жядвял эюстярижиляри бир даща бир чох сащяляр цчцн – бязи ири нефт-енеръи 

мцяссисяляри  истисна олмагла, диэяр яксяр сащяляр цчцн мянфяят верэисинин 

дяряжясинин мцяййян гядяр азалдылмасына ещтийаж олдуьуну ашкарлайыр. 

Эюстярижиляр щям дя тясдиг едир ки, верэи дяряжялярини азалтмагла верэи 

дахилолмаларыны артырмаг олар. 

Инвестисийа мцщитинин йахшылашдырылмасы бахымындан амортизасийа нормалары 

цзря дя бязи тякмилляшдирмяляр апармаг мягсядяуйьундур. Юнжя гейд етмишдик 

ки,  ВМ-ня эюря бина, тикили, гурьулара 4 %-ля амортизасийа нормалары тятбиг 

олунур. Ялбяття ки, бина, тикили вя гурьуну там ейниляшдирмяк дцзэцн дейил. Икинжи 

тяряфдян бина  анлайышынын юзцнц дцрцстляшдирмяк – офис бинасы иля бирбаша истещсал 

тяйинатлы бинаны фяргляндирмяк эярякдир. 

Нязяря  алмаг  эярякдир ки, бир чох юлкялярин ганунверижилийиня эюря офис 

биналары йалныз мцяссисянин халис мянфяяти – верэи юдянишиндян сонракы мянфяяти 

щесабына  малиййяляшдирилир. Садалананлары нязяря алсаг, гурьулар цчцн 

амортизасийа нормаларыны 10%-я гядяр артырмаг, бина вя тикилиляр цчцн 1-2%-я 

гядяр азалтмаг мягсядяуйьун олар. Чцнки, верэитутма исрафчылыьы – дябдябяли офис 

биналары тикинтисини дейил, йениляшмяляри – ясас истещсал фондларынын даими 

тязялянмясини стимуллашдырмалыдыр. Бу бахымдан щяр бир сащядя няглиййат 

васитяляринин 25%-ли нормаларла амортизасийа жялби дя  дцзэцн дейил. Беля ки, бир 
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тяряфдян щятта истещсал тяйинатлы няглиййат васитяляри беля 3-4 илдя ня мяняви, ня дя 

физики жящятдян ашынмыр. Диэяр тяряфдян, менежерлярин хидмяти машынлары цчцн 25 % 

- ли нормаларын  тятбиги йеня дя исрафчылыьын стимуллашдырылмасыдыр. Йяни, дяйишиклийя – 

истещсал тяйинатлы няглиййат васитяляринин 20%-ли хидмяти тяйинатлы няглиййат 

васитялярини  10%-и нормаларла амортизасийа айырмаларына жялб едилмясиня ещтийаж 

вар. 

Бу мясялялярдян фяргли олараг, машын, аваданлыг, щесаблама техникасы цзря 

амортизасийа нормаларыны 30-35%-я гядяр артырмаг даща сямяряли бир  бидбир 

оларды. 

Ганунверижилийин тякмилляшдирилмяси бахымындан диэяр бир мясяля  мцщасибат 

стандартлары иля ялагядардыр вя бу  стандартларын формалашмасы хцсусиля малиййя 

инвестисийаларынын стимуллашдырылмасы бахымындан важибдир. 

Азярбайжан Республикасынын Верэи Мяжяллясинин 130-жу маддясиня эюря 

эялирляр вя хяржляр касса методу вя йа  щесабламалар методу ясасында апарыла 

биляр. Бейнялхалг мцщасибат стандартларында щесаблама методуна цстцнлцк 

верилмясини нязря алмасаг беля ики методдан истифадя имканы йарарсыздыр. Касса  

методу цмумиййятля, мягсядяуйьун дейил. Мясялян, щяр щансы СЖ-и ил ярзиндя 5 

млн манат эялир ялдя едя биляр вя бунун жями 1 млн манат дебитор боржа аид олар. 

СЖ-нин хяржи ил ярзиндя 5.5 млн манат тяшкил едя биляр вя бу хяржин 2 млн манаты 

кредитор  боржа аид олар. Демяли, щесаблама методуна  ясасян СЖ-нин 0,5 млн 

манат зяряри, касса методуна  эюря 0,5 млн манат мянфяяти вар. СЖ-нин 

менежерляри касса методундан истифадя иля щесабат тягдим едиб, инвесторлары  

чашдыра билярляр. Йяни, СЖ-нин реал малиййя вязиййятини билмяйян инвесторлар бу 

мцяссисянин гиймятли каьызларына инвестисийа йатырарлар. Буна  эюря дя мцвафиг 

дяйишикликлярля йалныз щесаблама методу  ясасында учот апарылмасына щцгуги ясас 

йаратмаг эярякдир. 
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Инвестисийа мцщитинин даща да йахшылашдырылмасы цчцн тякжя верэи 

ганунверижилийиня дейил, диэяр сянядляря, о жцмлядян мцлки мясяляйя дя мцяййян 

дяйишикликляр етмяк эярякдир. 

Юнжя эюстярмишдик ки,  мцлки мяжяллянин мцвафиг маддясиня эюря СЖ-нин 

малиййя щесабаты илдя бир дяфя КИВ-дя юз яксини тапмалыдыр. Анжаг  бир сыра 

юлкялярин ганунверижилийиня эюря белящесабатлар илдя 4 дяфя мятбуатда чап олунур. 

Шцбщясиз ки. беля бир щцгуги щялл СЖ-нин малиййя вязиййяти барядя информасийа 

шяффафлыьыны йцксялдир вя инвесторларын дцзэцн гярар  гябулуна ясас йарадыр. 

Башга бир мясяля ися кичик  сящмдарларын щцгугларынын мцдафияси иля баьлыдыр. 

Бяллидир ки,  мцлки мяжяллянин мцвафиг маддясиня эюря сящмдарларын 10%-нин 

тялябиля Сящмдарларын нювбядянкянар цмуми йыьынжаьы  чаьрыла биляр. Щям дя 

мялумдур ки, бир сыра юлкялярдя сящмдарларын 5 % -нин тяляби беля  бир гярар  

гябулуна ясас йарадыр. Йягин ки, кичик сящмдарларын  щцгугларынын даща етибарлы 

мцдафияси бахымындан даща доьрусу, потенсиал инвесторларын малиййя базарларына 

жялбинин стимуллашдырылмасы бахымындан  бу юлкялярин тяжрцбясиндян истифадя 

мягсядяуйьун олар. 

Беляликля, инвестисийа мцщитинин даща йахшылашмасы бахымындан ганунверижи 

базада мцяййян тякмилляшдирмяляр зяруряти барядя мцяййян мягамлар 

ашкарланды, анжаг инвестсиийа жялбедижилийи тякжя тякмил щцгуги базанын 

мювжудлуьу иля шяртлянмир. Бу мцщцм даща да йахшылашмасы щям дя  сащибкарлыьа 

фяал дювлят дястяйи иля шяртлянир. 

Яввялки фясилдя бир  дювлятин сащибкарлыьа дястяйини конкрет мягамлар цзря 

айдынлашдырдыг. СКМФ тяряфиндян кичик вя орта сащибкарлыг сцбйектляриня 

бцджядян 74 млн манат вясаит айрылмасы вя цмумиййятля 130 млн манат  эцзяштли 

кредит верилмясини, АИС фяалиййятини гейд етдик. Беля фяал дювлят кюмяйи  мцсбят бир 

щал кими гиймятляндирилди. Анжаг шцбщясиз ки, бу кюмяйин артырылмасы цчцн 
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потенсиал имканлар  мювжуддур. Беля ки,  кичик вя  орта сащибкарлыьа айрылан вясаит 

дювлят бцджя хяржляринин щятта 1 % -ни тяшкил етмир вя ялбяття ки, бу истигамят цзря 

бцджя  айырмаларыны 2-3 дяфя артырмаг мцмкцндцр. Нязяря алмаг эярякдир ки, 

артыг юлкядя кичик сащибкарлыг субйектляринин сайы 207 миня чатыб. О жцмлядян 

фяалиййят эюстярян кичик мцяссисялярин сайы 14532,  онларла ишляйянлярин сайы ися 

93205 няфярдир. (2,120, 130) . Йяни, верилян эцзяштли кредитлярин щяжмини нязяря 

аланда, бир кичик сащибкарлыг субйектиня 628 манат, бир кичик мцяссисяйя ися 9945 

манат вясаит дцшцр. Демяли, бу вясаитлярин артымына ещтийаж бюйцкдцр. 

Гейд етдийимиз бу мягамлар принсипжя, верэи – бцджя сийасятинин бязи 

аспектлярин аид иди, анжаг верэи-бцджя сийасяти тякжя щансы верэи дяряжяляринин 

артырылыб-азалдылмасы, йахуд кичик вя орта сащибкарлыьа дювлят кюмяйинин артырылмасы 

иля  мящдудлашмыр. Бу сийасят бцджя вясаити щесабына инфраструктур 

тякмилляшдирилмяси цчцн фяалиййятин эенишлянмяси иля дя баша чатмыр. Бу эцн 

Азярбайжанда верэи-бцджя сийасяти сосиал проблемлярин еффектив щяллиня 

йюнялмякля, сащибкарлыьа вя инфраструктур тякмилляшдирмяляря дястякля бирэя 

макроигтисади стабиллийин горунмасына йюнялиб. Принсипжя, бу дцзэцн мягамдыр. 

Анжаг бунунла бирэя верэи-бцджя сийасятинин инновасийа-инвестисийа йюнцмцнц 

артырмаг да эярякдир. Нязяря  алсаг ки, дювлят бцджясиндян елми-тядгигат сферасына 

– инновасийа инвестисийаларынын идейа мяркязиня 2010-жу илдя 92,8 млн манат, 

йахуд бцджя хяржляринин 0,1 %-и щяддиндя вясаит айрылыб, юлкядя дювлят малиййя 

дястяйиня  эцвянян венчур фондлар мювжуд  дейил, онда верэи-бцджя сийасятиндя 

бязи дцрцстляшдирмяляря ещтийаж эюрцнцр. 

Беляликля, верэи-бцджя сийасятинин инвестисийа мцщитинин йахшылашмасына тясирини 

йцксялтмяк бахымындан да бязи тякмилляшдирмяляр лазымдыр. 
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Макроигтисади тянзимлянмянин диэяр бир истигамятиндя – монетор сийасят 

истигамятиндя дя мцяййян тясщищляр важибдир. Беля ки, бу эцнкц  монетар сийасятин 

ясас хяттини йалныз макроигтисади стабиллийин горунмасы  

инфилйасийанын сцрятлянмясиня имкан вермямяк, валйута курсларынын жидди 

тяряддцдляринин гаршысыны алмаг вя с. тяшкил едир. Ялбяття ки, монетар сийасятин бу 

йюнцмц йанлыш дейил вя  шцбщясиз ки, макроигтисади стабиллик инвестисийа 

жялбедижилийинин ясасларындан биридир. Анжаг юнжя инвестисийа мцщитинин 

гиймятляндирилмяси методларындан бялли олду ки, инвестисийа мцщит щям дя кредит 

ресурсларындан истифадя имканларынын йцксяклийи иля шяртлянир. 

Юнжя гейд етмишдик ки, юлкядя малиййя, даща доьрусу, кредит ресурсларынын 

дяйяри кифайят гядяр йцксякдир. Гейд олунмушду ки, игтисадиййата кредит 

гойулушлары 2010-жу илдя 9,2 млд манат, йахуд ЦДМ-ин 22% щяддиндя олуб. (6, 

19. жяд.2.7.)Нязяря алсаг ки, бу эюстярижи дцнйа цзря ЦДМ-ин 143,7 %-ня, АБШ 

цзря 215 %-ня, Бюйцк Британийа цзря 159, 1 %-ня, АФК цзря 138%-ня, Франса 

цзря 106%-ня бярабярдир, онда доьрудан да  кредит ресурсларынын баща олдуьуну 

иддиа едя билярик. (35,p 283. тab. 5.5). Бяллидир ки, ХХЫ ясрин илк амиллийиндя бу 

юлкялярдя йцксяк инфилйасийа, мювжуд олмайыб. Демяли, нисби «ужуз пул» сийасятини 

мцвафиг тядбирлярля тамамлайанда макроигтисади стабиллийи тямин етмяк 

мцмкцндцр. 

Бу бахымдан Мяркязи банкын учот дяряжяси сийасятиня ясаслы дяйишиклик етмяси 

важибдир. Беля ки, Мяркязи Банк 2008 – жи илдя 8 % олан учот дяряжялярини 2009-жу 

илдя 2 % - я гядяр  азалтса да, 2010 – жу илдя йеня 3%-я гядяр йцксялтди. Анжаг 

мясяля тякжя бундан ибарят дейил. Мясяля щям дя ондадыр ки,  Мяркязи Банкы учот 

дяряжяси сийасяти даща чох символик характер дашыйыр. Беля ки, фаиз дяряжяляринин 2 

%, йахуд 3 % олмасы  щеч дя ясаслы дяйишмяляря сябяб олмур. Ясаслы мясяля будур 

ки, учот дяряжяляриня адекват олараг йенидян малиййяляшмя щяжми дяйишмир. 2010 – 
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жу илдя бу истигамятдяки вясаит 1,8 млд манат олуб вя  цнванлы олараг, бир-ики 

истигамятя йюнялиб. Йяни, коммерсийа банклары Мяркязи Банкын ужуз кредит 

ресрусларындан файдалана  билмяйибляр вя нятижядя  кредитлярин ужузлашмасы баш 

вермяйиб. 

Мяркязи  Банкын ачыг  базар ямялиййатлары сийасяти дя  кредит ресурсларына ялдя 

етмяк  имканларынын   асанлашмасына дейил, стерилизасийанын реаллшамасына йюнялиб. 

Беляликля, монетар сийасятдя дяйишиклийя – даща дягиг, коммерсийа банкларына 

йенидян малиййяляшдирмя цчцн ужуз ресурсларын верилмясиня ещтийаж вардыр. 

Мяркязи Банкын мяжбури ещтийат нормасы сийасятинин дя тякмилляшдирилмяси 

важибдир. Юнжя гейд етмишдик ки, глобал бющран заманы Мяркязи Банк мяжбури 

ещтийат нормаларыны 0,5%-я гядяр азалтды вя бу аддым кредит ресурсларынын 

артымына ясас йарадырды. Анжаг мясялянин диэяр тяряфи будур ки, бцтцн нюв 

депозитляр цзря ейни нормаларын тятбиги о гядяр дя еффектив дейил вя мцяййян 

рискляр йарадыр. Беля ки, тяляб олунанадяк  кредитляр цзря щятта 0 % - ли нормалар 

тятбиг олунса беля, реал кредит мянбяси йаранмыр. Буна эюря дя бу нюв 

яманятлярин сыьорталанма сявиййясини йцксялтмяк цчцн онлар  цзря мяжбури ещтийат 

нормаларыны 3 %-я гядяр артырмаг олар. 

Дювлят игтисади сийасятинин инвестисийа мцщитинин йахшылашдырылмасы цчцн 

лазымлы олан аспектляри ашкарланды, анжаг инвестисийа мцщитинин жялбедижилийи тякжя 

бу сийасятля шяртлянмир. Инвестисийаларын еффективлийи щям дя микро-игтисади 

сявиййядя бу ресурслардан истифадя габилиййяти иля, даща дягиги, мцяссися 

менежментинин кейфиййяти иля  баьлы олур. 

 

3.2. Azərbaycan sənayesinin qeyri-neft sektorunda investisiyaların səmərəliyinin  

      artırılması 
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Öncə qeyd olunmuşdu ki, investisiyalar artım və tərəqqinin zəruri şərtidir. Bu 

iddia istər bütövlükdə ölkə iqtisadiyyatına, istərsə də ayrı-ayrı müəssisələrə 

münasibətdə yanlış deyil. Əvvəldə həm də diqqətə çatdırılmışdı ki, iqtisadi artımın 

kafi şərti isə investisiya resurslarının optimal bölgüsünü reallaşdıran maliyyə 

sisteminin mövcudluğudur və belə bir sistem informasiya təminatını gücləndirməklə 

resursların yüksək gəlir vəd edən istiqamətlərə üstün axınını gerçəkləşdirir. Bu 

məqamda başqa bir cəhətə diqqət yetirmək, bəzi sualları cavablandırmaq lazım gəlir. 

Müəssisənin yüksək gəlirini şərtləndirən ən əsas şərt nədir? 

İnformasiyaları sürətlə paylayan, informasiya asimetrikliyini minimallaşdıran 

maliyyə sisteminə informasiyalar necə ötürülür? 

Ümumiyyətlə bəllidir ki, yüksək gəlir “resursların kombinasiyasının” 

(Y.Şumpeter) tapılması ilə reallaşır və məlumdur ki, “yeni kombinasiyanı” əsl 

sahibkar, daha doğrusu, bacarıqlı menecer tapır. Çünki, “ menecment - ... iş 

fəaliyyətinin elə bir kordinasiyası prosesidir ki, bu fəaliyyətin effektivliyi təmin 

edilsin” (31, 256).Дaha doğrusu, investisiyaların effektivliyini – yüksək mənfəəti 

prinsipial olaraq, təkmil menecment reallaşdırır. 

Prinsipcə, maliyyə sisteminə informasiyaların ötürülməsində də mühüm rol məhz 

menecmentə məxsusdur. Hətta inkişaf etmiş maliyyə bazarları mövcud olanda fond 

birjasındakı səhm kortirovkaları potensial investorlara zəruri informasiya çatdıranda 

belə menecmentin rolu azalmır. Çünki, yenə də informasiyanın mənbəsi menecmentdir 

və yüksək keyfiyyətli menecment zəruri informasiyaları – müəssisənin maliyyə 

vəziyyəti haqqında məlumatları ictimaiyyətə çevikliklə ötürə bilir.  
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Bu fundamental məsələnin qeydindən bəlli olur ki, investisiya mühitinin 

yaxşılaşmasında menecmentin keyfiyyəti çox mühüm rol oynayır. Bu əlaqələri 

sxematik olaraq, aşağıdakı kimi təsvir etmək olar. 
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İnvestisiya mühitinin yaxşılaşmasında menecmentin rolu qismən aydın olsa da, 

növbəti bir sual da müxtəsər aydınlaşdırılmalıdır. 

Nəyə görə məhz korperativ idarəetmə gərəkdir? Yaxud nəyə görə ümumiyyətlə, 

idarəetmənin keyfiyyətindən deyil, korperativ idarəetmənin keyfiyyətindən 

artırılmasından söhbət gedir? 

Ümumiyyətlə, müasir idarəetmə praktikası və nəzəriyyəsi bu sualı cavablandırıb 

və artıq məlumdur ki,  “korperativ idarəetmə hər bir kompaniya – böyük və kiçik, özəl 

və ictimai kompaniyalar üçün ən mühüm məsələdir” ( журнал обзор економичсского 

Еврони 2003). 

Bu baxımdan müasir idarəetmədə yüksək korparativ standartların tətbiqi vacibdir 

və məhz bu idarəetmənin mövcudluğu xarici investisiya mənbələrinə - səhm, istiqraz 

buraxılışı hesabına vəsaitlər cəlbinə imkan yaradır. Nəzərə almaq gərəkdir ki, ötən 

əsrin 50-ci illərində tətqiqatlarla sübut olunub ki, xarici maliyyələşmə mənbələrindən 

üstün istifadə bütövlükdə səmərəlidir. 

Korporativ idarəetmənin hər bir müəssisə üçün ən vacib bir məsələ olduğunu 

qeyd etdik, ancaq həm də qeyd etmək lazımdır ki, yüksək keyfiyyətli menecment 

investisiya prosesində üç qarşılıqlı əlaqəli məsələni – investisiya resurslarının cəlbini, 

bu resursların optimal paylanmasını, investisiya resurslarının istifadəsinə zəruri 

manitorinqini reallaşdırmalıdır. 

İnvestisiya resurslarının çevik cəlbi öz növbəsində bir neçə faktorla şərtlənir. 

Mühüm faktorun resursları yüksək mənfəətə yönəldən menecment olduğunu qeyd 

etmişdik. Ancaq sərbəst vəsaitlərin investisiya prosesinə cəlbini başqa faktorlar da – 

dolayısı ilə menecmentə aid olan faktorlar da şərtləndirir. 

Şübhəsiz ki, bu baxımdan mühüm faktorlardan biri mülkiyyətin effektiv 

müdafiəsini şərtləndirən hüquqi zəmindir. Məhz belə bir hüquqi zəmin menecmenti 
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müəssisə maraqlarını qorumağa doğru yönəldir. Hüquqi təkmilləşdirmə ilə bağlı 

məqamları artıq qeyd etmişik və buna görə təkrar təhlillərə ehtiyac yoxdur. 

İkinci bir məqamda – resursların alternativ layihələr üzrə paylanmasında artıq 

menecmentin keyfiyyəti xüsusi mühüm rol oynayır. Bu zaman menecment tərəfindən 

müxtəlif maliyyə təhlillərinin aparılması, maliyyə planlaşdırılması və maliyyə 

qiymətləndirilməsi metodlarından istifadə və eyni zamanda idarəetmənin inzibati 

təşkilati quruluşu mühüm rol oynayır. 

İnvestisiya resurlarının istifadəsinə monitorinq məsələsində də müəssisənin 

idarəetmə aparatının təşkilati strukturunun təkmilliyi mühüm rol oynayır. Qeyd 

olunmalıdır ki, investisiya resurslarından effektiv istifadə investisiya cəlbediciliyinin 

yüsəldilməsi baxımından təşkilati strukturda ən mühüm rol maliyyə menecmentinə 

ayrılmalıdır. 

 Doğurdan da, müasir şəraitdə “kompaniyaların səhmdarlarla münasibəti 

investorlarla münasibətə çevrilir və “səhmdar “ anlayışından investor anlayışına 

keçidlə korporativ idarəetmənin statistik təhlilində dinamik təhlilinə keçidi 

reallaşdırırıq” (В.Клейнер. Корпоротивное управление и еффективностъ 

делтелъности компаний. Вопроси економики . 2008 №10 . ст.33). 

Belə bir dinamik yanaşma – “investor” yanaşması müasir mühitdə digər bir 

mühüm məsələni – idarəetmənin sahibkarlıqdan ayrılması məsələsini aşkara çıxarır. 

Son dövrlərdəki korporativ iflaslar – “Enron” və s. korporasiyaların süqutu yenidən 

təmsilçilik – “vicdanlı menecer” probleminə diqqəti artırıb və yenidən sahibkarlığın 

idarəetmədən çox dərin ayrılması tənqidə məruz qalıb. Ancaq klassik idarəetmə 

formalarına – sahibkar idarəetmə formasına qayıdış cəhdləri praktik olaraq mövcud 

deyil və belə bir idarəetmənin effektivliyi nəzəri baxımından da əsaslandırılmır. 



 

 
 

84 

 

Beləliklə, əslində “sahibkar-investor” münasibətlərinin optimallığı - əlverişli 

investisiya mühiti müasir şəraitdə daha çox peşəkar menecmentdən asılıdır və bu da öz 

növbəsində sahibkarlığın menecmentdən ayrılmasını tələb edir.  

Ancaq öncə də qeyd etmişdik ki, sahibkarlığın idarəetmədə ayrılmasına – 

mahiyyətcə effektivliyi yönələn bir halda yeni problem – təmsilçilik problemi yaranır 

və belə bir problem ən inkişaf etmiş ölkələrədə də mövcuddur. Müxtəlif tədqiqatlarda 

göstərilir ki, 2000-ci ildə ABŞ kompaniyalarının baş icraçı direktorları – baş 

menecerlərin illik orta gəliri 17 mln $ təşkil edib. Bu gəlir orta istehsal işçisinin əmək 

haqqından 531 dəfə çoxdur (32,..23). 

Əlbəttə ki, gəlirlərin qeyri-bərabər bölgüsü müəssisədaxili sosial mühitdə 

harmoniya yaradılmasına maneə olan cəhətlərdən biridir, ancaq təmsilçilik 

probleminin ən ciddi tərəfi başqadır. Daha ciddi məsələ menecmentin sahibkarlarla 

investorların marağını uzlaşdıra bilməsində , yaxud “sahibkar-menecer-investor” 

qarşılıqlı münasibətlərini eyni hədəfə yönəldə bilməsində və ya buna cəhd 

etməsindədir. 

İnkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsində bu problemin əsas həll yollarınadan birini 

menecerlərin gəlirinin birbaşa müəssisənin mənfəətinə bağlanmasıdır. Korporativ 

sektorda isə menecerin gəlirinin müəyyən qisminin – 30-40 % -nin səhmlərlə 

ödənilməsi praktikasından istifadə edilir. 

Beləliklə, investisiya mühitinin yaxşılaşmasında menecmentin keyfiyyəti, 

menecmentin keyfiyyətinin artımında isə sahibkarlığın idarəetmədən ayrılması mühüm 

rol oynayır. 

Keyfiyyətli korporativ idarəetmə sisteminin formalaşması əlbəttə ki, təkcə 

sahibkarlığın idarəetmədən ayrılması ilə şərtlənmir. Bir çox hallarda sahibkarlığın 

inzibati-təşkilati forması da bu cəhətə ciddi təsir göstərir. Azərbaycan mühitində bu 
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baxımdan əsas məsələ korporativ formanın zəif inkişafında deyil. Əsas məsələnin 

mahiyyəti bir qədər fərqlidir. Öncə qeyd etdiymiz kimi ölkədə yaradılan əlverişli 

investisiya və sahibkarlıq mühiti son illərdə sahibkarlıq subyektlərinin sayının sürətli 

artımını şərtləndirib. Belə ki, 2001-ci ildə dövlət registirində qeydə alınmış 

müəssisələrin sayı 55799 idi. 2006-cı ildə bu göstərici 70287 – yə, 2011-ci ilin 

əvvəlinə isə 93416-ya bərabərləşdirilmişdi (2,.698-699 cəd.25.1) . Bu dövrdə kiçik 

müəssisələrin sayı 44738-dən 77225-ə qədər artmışdı. Deməli, bu dövrdə böyük 

müəssisələr cəmi 5min, kiçik müəssisələrsə 32487 say artıb. Əlbəttə ki, kiçik 

müəssisələrdə keyfiyyətli korporativ idarəetmə tətbiqi bir sıra amillərə görə mümkün 

olmur. 

Ancaq keyfiyyətli korporativ idarəetmə sistemlərinin formalaşması baxımından  

kiçik müəssisələrin sürətli artımı ciddi bir maneə deyil. 

Başqa bir cəhət – hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıqla məşğul olan subyektlərin 

sayının sürətli artımı şübhəsiz ki, keyfiyyətli idarəetmə sistemlərinin formalaşmasına 

şərait yaratmır. Belə bir sürətli artım aşağıdakı cədvəldən aşkar görünür. 

Cədvəl 3.2. 

Sahibkarlıq subyektlərinin sayı və effektiv menecment sistemlərinin 
formalaşdırılması imkanları 

 2006 2011 артым Еффектив 
менежмент 
тяшкил етмяк 

1.Бюйцк мцяссисяляр 11061 16191 5130 Вардыр 

2.Кичик мцяссисяляр 44738 77225 32487 Ясасян 
мцмкцндцр 

3.Щцгуги шяхс йаратма- дан 
фяалиййят 

 
209170 

 
306933 

 
97763 

Ясасян мцмкцн 
дейил 

Mənbə: Azər.stat.gös.səh 698-712 Azərbaycan rəqəmlərdə 2008 səh.64 
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Aydındır ki, 306933 fərdi sahibkarlıq subyektinin böyük əksəriyyətində, yaxud 

mütləq əksəriyyətində nə maliyyə planlaşdırılması, nə investisiya layihələrinin 

qiymətləndirilməsi, nə SWOT, nə də STEP təhlil və s. idarəetmə metodlarından 

istifadə olunmur. Şübhəsiz ki, bu sahibkarlıq subyektlərində idarəetmə ənənəvi üsulla 

– fərdi sahibkarın intiutiv yanaşması və sadə idarəetmə və mühasibat metodlarından 

istifadə ilə gerçəkləşir. Potensial investorlar tərəfindən belə sahibkarlıq subyektlərinə 

investisiya qoyuluşu şübhəsiz ki, reallaşmır və sahibkarlıq subyektlərinin belə artımı 

investisiya mühitinin ardıcıl yaxşılaşmasını şərtləndirmir. 

Bu baxımdan biznesin inzibati-təşkilati strukturunun təkmilləşdirilməsinə, daha 

doğrusu, fərdi sahibkarlıq subyektlərinin tədricən hüquqi şəxs formasında fəaliyyətə 

çevrilən müəssisələrə çevrilməsinə stimul yaradan tədbirlərin reallaşdırılmasına 

ehtiyac vardır. Sadələşdirilmiş vergi sisteminin təkmilləşdirilməsi, biznesin təşkilati 

formaları ilə bağlı mülki məcəllədə lazimi düzəlişlərin edilməsi – daha doğrusu, 

biznesin yalnız hüquqi şəxs formasında təşkilinin nəzərdə tutulması kimi tədbirlər 

effektiv idarəetmə sisteminin hər bir sahibkarlıq subyektində təşəkkülünə əsas yarada 

bilər. 

Korporativ idarəetmənin təşəkkülü və bu idarəetmənin keyfiyyətinin artımı- 

investisiya mühitinin yaxşılaşmasına birbaşa təsir göstərən faktorlar təkcə öncə 

sadaladığımız məsələlərlə öz həllini tapmır. Yəni, biznesin təşkilinin hüquqi 

formalarının təkmilləşməsi, sahibkarlığın menecmentdən ayrılması, menecer 

maraqlarını investor və sahibkar maraqları ilə uzlaşdıran tədbirlərin gerçəkləşməsi və 

s. korporativ menecmentin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə tam əsas yaratmır. Bu 

məsələlərin həlli ilə investisiyaların effektivliyi və investisiya mühitinin yaxşılaşması 

tam həllini tapa bilməz. Bu baxımdan mühüm məsələlərdən biri də menecmentdə ən 

müasir idarəetmə metodlarından istifadədir. 
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Bu baxımdan inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsinə istinad vacibdir. Bəllidir ki, bir 

sıra Qərb ölkələrində korporativ menecmentin bəzi daxili funksiyalarının – Loqistika, 

daxili audit, satış sifarişlərinin emalı, bir çox mühasibat işləri xarici tərəfdaşlara – 

ixtisaslaşmış firmalara həvalə olunur. Yeni informasiya texnalogiyalarının 

imkanlarından istifadə ilə yaranan bu yeniliklər – Ümumi Xidmətlər Mərkəzi, 

autsorsiq, beçmerkinq və s. əsas əhəmiyyəti bundadır ki, bu metodlar idarəetmə 

xərclərini əhəmiyyətli dərəcədə azaltmağa imkan yaradır. Belə ki, daxili audit, 

Loqistika və s. bəzi işlərin firma daxilindən istifadəsindən imtina – yəni, çoxsaylı 

əlavə kadr heyəti saxlamaq və digər xərclərdən imtina edib, bu işləri xarici tərəfdaşa – 

ixtisaslaşmış Ümumi Xidmətlər Mərkəzinə həvalə edəndə, müvafiq xərclərin 30% 

azaldılması mümkün olur (Моргарет мей. Трансформации функции финансов. 

М.2005 ст.53). Ümumiyyətlə, ÜXM, autsorsinq, beçmarkinqdən istifadə 

koporasiyaların müvafiq işlərə sərf etdiyi şərclər diapazonunu 0,6-6,95% -dən 0,5-

4,79% -ə qədər azaldıb (Мир.мей.ст.65).  

Bu metodlardan, yaxud dövriyyə kapitalının idarə edilməsində istifadə olunan 

“just –on – time” metodundan istifadə şübhəsiz ki, vəsaitlərin daha effektiv 

istifadəsində ardıcıl olaraq, mənfəətin yüksəlməsi və investisiya mühitinin daha da 

yaxşılaşmasına əsas yaradır. 1994-2000 –ci illər ərzində Böyük Britaniyada təkcə 

autsorsinq əməliyyatlarının həcminin 3 dəfə artımı məhz belə metodların istifadəsinin 

effektivliyini təsdiqləyir (Мар.мей.ст.55-56). Bu öncül təcrübələrin Azərbaycan 

müəssisələri tərəfindən yaxın perespektivdə istifadəsi prinsipcə mümkündür və ölkədə 

informasiya texnalogiyaları sferasının sürətli inkişafı bu baxımdan ən ciddi hesab edilə 

bilən maneəni – texniki imkansızlığı aradan qaldırıb. 

Koporativ idarəetmənin keyfiyyətinin yüksəldilməsinin investisiya mühitinin 

yaxşılaşdırılmasına təsiri ümumiyyətlə aydınlaşdı və müvafiq təkmilləşdirmə 

istiqamətləri müəyyənləşdi. Aparılan təhlilləri yekunlaşdırmaq, ümumiləşdirmək və 

bir sıra nəticələri müəyyənləşdirmək olar.    
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Nəticələr 

Aparılan təhlillər aşağıdakı nəticələri aşkarlamağa imkan yaradır: 

- Ölkə iqtisadiyyatının inkişafının hər hansı bir təbii resursdan ciddi aslılığı 

uzunmüddətli və dayanıqlı sosial – iqtisadi inkişaf üçün maniədir və müxtəlif ölkələrin 

sosial – iqtisadi və siyasi inkişaf  tarixi bu iddianın doğruluğunu təsdiqləyir; 

- Sosial – iqtisadi inkişafın resurs asılılığının dürüst mənzərəsini yalnız kompleks 

göstəricilər əsasında müəyyənləşdirmək mümkündür.Məsələn, Azərbaycanda 

məşğulluğun strukturu arılıqda götürülmüş hər hansı bir sektordan asılılığı aşkarlamır, 

ancaq istehsal və ixrac strukturunun təhlilində çox ciddi asılılıq müəyyənləşir; 

- İqtisadiyyatın şaxələndirilməsi siyasətinin effektivkiyi dinamik inkişafa çox 

pozitiv təsir edə bilən sahələrin dürüst müəyyənləşdirilməsindən, bu sahələrə daha 

üstün investisiya axınını təmin tədbirlərin hazırlanması və reallaşdırılmasından, təbii 

resurs satışından əldə edilən gəlirlərin diversifikasiya yönümlü istifadəsindən ciddi 

asılıdır; 
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- İqtisadiyyatın effektiv diversifikasiyaına yönələn dövlət siyasətinin 

hazırlanması və reallaşdırılması müxtəlif xarici təcrübələrdən yararlanmağı, başqa 

ölkələrdə neqativ nəticələrə səbəb olan tədbirlərdən imtinanı tələb edir. Xarici 

ölkələrin təcrübəsinin təhlili ən effektiv nümunənin Norveçə məxsus olduğunu 

təsdiqləyir. Bu ölkənin təcrübəsi təsdiq edir ki, təbii resurs gəlirlərindən asılılığı 

mininmallaşdırmaq üçün daxıl olan gəlirlərin istifadəsi nisbi məhdudlaşdırılmalı, 

vəsaitlərin diversifikasiya olunmuş istifadəsi həyata keçirilməli, insan kapitalının 

formalaşmasına və daha dinamik inkişafı təmin edən sahələrə nisbi yüksək vəsait 

yönəldilməlidir; 

 - Azərbaycan iqtisadiyyatının effektiv diversifikasiyası baxımından qeyri - neft 

sənayesinin inkişafının mühüm əhəmiyyətə malık olduğunu göstərir və bu sferaya 

üstün investisiya cəlbi effektiv bir tədbir hesab edilə bilər; 

- Azərbaycanın  qeyri – neft sənayesində  son illər müsbət meyllər güclənir və 

inkişaf sürətlənir.Ancaq bu inkişaf mövcud infrastrukturun, əmək resursları ilə 

təminatın, elmi potensialın, sənayenin tarixi inkişaf yolunun, əlverişli təbii – cografi 

vəziyyətin və.s.-in gercəkliklərinə adekvat deyildir; 

- Son dövrlərdə texnoparkların yaradılması və onlara vergi güzəştlərinin tətbiqi, 

sənayenin inkişafına dair əhatəli bir pqoqramın hazırlanması və qəbulu ölkə 

iqtisadiyyatının diversifikasiyası baxımından çox effektiv tədbirlərdir və qeyri – neft 

sənayesində investisiya fəallığının ciddi artımına, ardıcıl olaraq, iqtisadi 

diversifikasiyanın dərinləşməsi və bütövlükdə iqtisadi tərəqqiyə pozitiv bir təsirdir; 

- Azərbaycanda iqtisadi diversifikasiya və qeyri - neft sənayesinin inkişafının   

investisiya təminatı üçün  təkcə neft gəlitlərindən istifadənin yetərli deyil.Bu 

baxımdan BXİ-lərin, özəl daxili investisiyaların, maliyyə bazarlarının vəsaitlərinin 

cəlbi də gərəklidir; 
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- iqtisadi diversifikasiya və qeyri - neft sənayesinin inkişafının   investisiya 

təminatı üçün əlverişli investisiya mühitinin yaradılması zəruridir və Azərbaycanda 

kifayət qədər cəlbedici  investisiya mühitinin olduğunu əminliklə iddia etmək 

mümkündür; 

-  iqtisadi diversifikasiya və qeyri - neft sənayesinin inkişafı prosesinin 

effektivliyinin  qeyri - neft sənayesinə investisiyaların innovasiya yönümlülüyündən 

asılılıdir və qeyri - neft sənayesində innovasiya proseslərinin sürətlənməsi üçün dövlət 

innovasiya siyasətinin təkmilləşdirilməsinə - elm – istehsal, təhsil – istehsal qarşılıqlı 

əlaqələrinin möhkəmlənməsinə, vergi və amortizasiya siyasətində ardıcıl 

təkmilləşdirmələrə ehtiyac duyulur;    

- texnopaklarda istifadə edilən güzəştli vergi mühitinin, yeni avadanliqlara 50%-li 

amortizasiya  normalarının  qeyri - neft sənayesinin nisbi elmtutumlu sahələrinə 

tətbiqi  bütölükdə iqtisadi inkişafa pozitiv təsir göstərər; 

- qeyri - neft sənayesinə yönələn investisiyaların effektivliyində, investisiya 

mühitinin yaxşılaşdırılması yolu ilə bu sferaya investisiyaların cəlbində микроигтисади 

сявиййядя менежментин кейфиййяти мцщцм рол ойнаması, менежментин кейфиййят 

артымыnın щяр бир мцяссисядя йцксяк корпоратив стандартларын тятбигини тяляб edir 

və bu бахымдан öлкядя бизнесин тяшкилати – щцгуги формаларыны тякмилляшдирмяк -  

физики шяхс кими фяалиййят эюстярян фярди сащибкарлыг субйектинин тядрижян щцгуги 

шяхсляря чеврилмясини стимуллашдырмагэярякlidir; 

- Koрпоратив менежментин кейфиййятинин артырылмасы цчцн йени идаряетмя 

методларынын тятбиги – аутсорсинг, «ъуст-онтиме» вя с. тятбиги мягсядяуйьундур вя 

беля  методларын тятбиги инвестисийаларын сямярялилийинин йцксялдилмясини, ардыжыл 

олараг, инвестисийа мцщитинин даща да йахшылашдырылмасыны тямин едир. 
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BAKI – 2015 

 

ИШИН  ЦМУМИ  ХАРАКТЕРИСТИКАСЫ 

Мювзунун актуаллыьы. Azərbaycanda1995-жи илдян башланан игтисади, сийаси, 

щцгуги, сосиал ислащатлар курсу bu gün də - dünyanın qlobal böhran məngənəsində 

sıxıldığı zamanda da öz effektiv nəticələrini göstərməkdədir. Беля ки, бу мцддят 

ярзиндя ЦДМ 28 дяфяйя йахын йцксялиб вя 1995-жи илин 2 млрд 133 млн. манат олан 

ЦДМ эюстярижиси 2014 – жü илдя 59 млрд маната йцксялиб. (3, сящ. 61  вя 2, сящ. 

384. жядвял 14.1.) 2000-2014-жü илляр ярзиндя игтисадиййата йюнялдилян 

инвестисийаларын щяжми 17 дяфя йцксялиб вя 1,3 млд манатдан təxminən 22,6 млд 

маната гядяр артыб. (2, сящ.413, жяд 15.9) 2000-2014-жü иллярдя ящалинин эялирляри 4 

млрд манатдан 39,4 млд маната гядяр, орта айлыг ямяк щаггы 44,3 манатдан 

444,3 маната гядяр йцксялиб. (2. сящ 39. жядвял 1.1., сящ 144. жяд.5.1). Беляликля, 

цмуммилли лидер Щ.Ялийевин фундаментал ислащат курсу вя бу курсун президент 

И.Ялийев тяряфиндян йарадыжылыгла давам етдирилмяси дцнйаны  саран глобал бющран 

шяраитиндя дя Азярбайжан игтисадиййатынын инкишаф динамизмини горуйуб, сахлайыб. 

Жянаб президент И.Ялийев чох дцзэцн гейд едиб ки, «… Азярбайжан son 11 il 

ərzində dünyada iqtisadi artım templərinə görə ən sürətlə inkişaf edən ölkədir» (1). 

Шцбщясиз ки, Азярбайжан Республикасынын сосиал-игтисади инкишафы дювлят 

игтисади сийасятинин конкрет истигамятляриня – дцзэцн фискал вя пул-кредит 

сийасятиня, валйута сийасятиня, мяшьуллуьун артырылмасы сийасяти вя с. ясасланыр. 

Юлкядя ялверишли инвестисийа мцщитинин йарадылмасына йюнялян дювлят сийасяти дя 

Азярбайжан Республикасынын уьурлу игтисади нятижяляринин ялдя олунмасында 

мцщцм рол ойнайыб. Даща доьрусу, мцасир Азярбайжан игтисади инкишаф модели 

тяжрцбясиндя бир даща тясдиг олунду ки, «капиталлар гянаят нятижясиндя артыр, исраф 

вя дцшцнжясизлик нятижясиндя апарылыр». (11, ст 135). Глобал  игтисади бющран бир 
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даща сцбут етди ки, давамлы вя динамик инкишаф малиййя базарларынын спекулйатив 

ойунларына дейил, реал сектора инвестисийалара ясасланмалыдыр. Артыг яксяр 

игтисадчыларын ряйиня эюря «… бющранын дярин сябяби … АБШ-дакы изафи истещлакла 

баьлыдыр». (15, ст. 4.) Беляликля, глобал бющран чохсайлы игтисадчы алимлярин 

фундаментал нязяриййяляри иля иддиа олунан щягигяти – йыьым вя  инвестисийаларын 

игтисади тяряггинин зярури шяртит  олмасыны бир даща тясдиг етди.Ancaq nəzəri baxışlar 

da, təsərrüfatçılıq praktikası da sübut edir ki, iqtisadi inkişaf həm də investisiya 

proseslərinin effektivliyi ilə şərtlənir.Bu effektivlik digər başqa faktorlarla birgə 

məcmu investisiyaların iqtisadiyatın sahləri üzrə optimal paylanmasını tələb edir.Бу  

бахымдан щяр бир конкрет игтисади тарихи мярщялядя инвестисийа просесляринин ян 

мцхтялиф тяряфлярини юйрянян фяргли сявиййяли тядгигатларın - o cümlədən 

investisyaların sahələrarası, sahədaxılı diversifikasiyasının əhəmiyyətini öyrənən 

tədqiqatların апарылмасы мягсядяуйьундур. İqtisadiyyatın hər hansı bir sektordan 

güclü asılı olduğu ölkələrdə - o cümlədən Azərbaycanda bu istiqamətdə araşdırmaların 

aparılması xüsusilə zəruridir.Belə ki, son illər iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi dövlət 

iqtisadi siyasətinin ən prioritet məqsədlərindən biri olmasaydı və zəruri tədbirlər 

reallaşdırılmasaydı, neft qiymətlərinin kəskin azalması iqtisadi böhran, büdcə 

gərginliyi, valyuta qeyri - stabilliyi ilə müşaiyət olunmalıydı.Ancaq ölkə 

iqtisadiyyatının neft amilindən asılılığı hələ də güclüdür və ÜDM-in 31%-nin neft 

sektorunun payına düşməsi bu asılılığı təsdiqləyir.(3) Yəni iqtisadi diversifikasiya 

məsələsi aktual olaraq qalır və aydındır ki, diversifikasiyanın dərinləşməsi müxtəlif 

sektorlarda - xüsusilə, Azərbaycan iqtisadiyyatının indiki vəziyyətində ən dinamik 

artımı təmin edə bilən emal sənayesində  investisiya fəallığının daha da 

yüksəldilməsini tələb edir. Bu baxımdan qeyri - neft sənayesində iнвестисийа 

фяаллыьынын artırılması məsələlərinin araşdırılmasına йюнялян тядгигатларын зярурилийи 

ашкара чыхыр. Мящз беля тядгигатларын  нятижяляри ясасында qeyri - neft sənayesində 
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iнвестисийа фяаллыьынын artırılmasıны тямин едян практик тядбирляр дясти 

формалашдырмаг мцмкцндцр вя бу бахымдан диссертасийа мювзусу актуалдыр. 

Проблемин юйрянилмя сявиййяси. İnvestisiyaların effektivliyində sahələrarası 

paylanmanın rolu çoxsaylı tədqiqatlarda araşdırılsa da, daha konkret bir məsələ -  

iqtisadiyyatın və investisyaların diversifikasiyası problemi 20-ci əsrin 2-ci yarısından 

etibarən öyrənilib.Bu problem - “Holland sindromu” problemi 1959-cu ildən 

başlayaraq dünya alimlərinin tədqiqat obyektinə çevrilmişdir. Bu alimlərdən 

T.M.Rıbçinski, V.M. Korden, J.P. Neari, C. Saks, M.L. Ross, C.A. Robinson, 

R.Torvik, T.Verdier, M.F Montes , V.V Pоpov, P.Kruqman, V. Pоlteroviç , A. Tonis 

və digərlərini göstərmək olar. 

Son illər iqtisadiyyatın və investisiyaların şaxələndirilməsi probleminin tədqiqi 

sahəsində ölkəmizin iqtisadçı alimləri də bir sıra araşdırmalar aparmışdır. Onlardan 

Ə.C.Muradov, А.Надиров, Ə.İ.Bayramov, M.Ə.Əhmədov, Q.N.Manafov, 

T,A,Hüseynov, T.Ə,Quliyev, Щ.Аллащвердийев,  Я.Q.Ялирзайев, А.Щцсейновун 

Z.Ə.Səmədzadə, İ.H.Alıyev, Ə.C.Muradov, V.M.Vəliyev, Ş.M.Muradov, 

F.C.Həsənov, V.Ə.Rüstəmov, Y.H.Həsənli  və başqalarını xüsusilə qeyd etmək olar. 

Проблемин юйрянилмя сявиййяси барядя данышаркян, бир мясяля дя гейд 

олунмалыдыр. İqtisadiyyatın və investisiyaların diversifikasiyası məsələsi bütövlükdə 

qismən əhatəli tədqiq edilsə də konkret istiqamətlə üzrə - o cümlədən qeyri - neft 

sənayesi üzrə bu məsələlər ətraflı araşdırılmayıb. 

Бuna görə də qeyri - neft sənayesində iнвестисийа фяаллыьынын artırılması 

məsələlərinin мцхтялиф аспектляринин – щцгуги, игтисади, идаряетмя вя с. 

аспектляринн юйрянилмясиня йюнялян тядгигатлара ещтийаж вар вя мцасир 

Азярбайжанын мювжуд игтисади, сосиал эерчякликляриндя qeyri - neft sənayesində 

iнвестисийа фяаллыьынын даща da yüksəldilməsi йолларыны мцяййянляшдирян  тядгигатлар 

эяряклидир. 
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Тядгигат мягсяд вя  вязифяляри. Тядгигатын мягсяди qeyri - neft sənayesində 

iнвестисийа фяаллыьынын artırılmasının ясас истигамятлярини мцяййянляшдирмякдир. Бу 

мягсядин реаллашмасы цчцн ашаьыдакы вязифяляр щялл олунмалыдыр: 

- İqtisadiyyatın şaxələnməsinin iqtisadi inkişafa təsiri və iqtisadiyyatın 

şaxələnməsində investisiya təminatınatının rolunun nəzəri aspektləri 

aydınlaşdırılmalıdır; 

-    İqtisadiyyatın şaxələnməsinin xarici təcrübələri ətraflı  təhlil edilməlidir;  

-  İqtisadi  tərəqqiyə   yönələn diversifikasiya  siyasətində  qeyri - neft 

sənayesinin  inkişafının əhəmiyyəti aşkarlanmalı və bu inkişafın investisiya təminatı 

məsələlri öyrənilməlidir; 

 - Ölkə qeyri - neft sənayesinin müasir sosial - iqtisadi inkişafdakı rolu 

aydınlaşdırılmalıdır; 

- Азярбайжан Республикасынın qeyri - neft sənayesində инвестисийа фяалlığının 

mövcud vəziyyəti təhlil edilməlidir; 

- Qeyri - neft sənayesində  инвестисийа proseslərinin tənzimlənməsi məsələləri 

ətraflı öyrənilməlıdир; 

- Азярбайжан qeyri - neft sənayesində  инвестисийа fəallığının даща да 

yüksəldilməsinə зямин йарадан дювлят игтисади сийасятинин ясас хятляри 

ашкарланмалыдыр. 

- Азярбайжан qeyri - neft sənayesində  инвестисийа fəalliyətinin effektivliyinin 

artırılması istiqamətləri müəyyənləşdirilməlidir; 

Диссертасийанын нязяри вя методолоъи ясаслары. Диссертасийа ишинин методолоъи 

ясасыны iqtisadi nəzəriyyənin müxtəlif məktəblərinin nümayəndələrinin baxışları, 

iqtisadi diversifikasiya məsələrinə aid tədqiqatlar, игтисадиййатын дювлят 

тянзимлянмяси нязяриййясиня аид бахышлар, инвестисийа просесляринин 
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тянзимлянмясиня аид олан araşdırmalар, Азярбайжан Республикасы ганунверижилийи 

вя Азярбайжан  республикасында игтисади ислащатлара аид мцхтялиф дювлят 

програмлары тяшкил едиб. 

Диссертасийанын информасийа базасы. Тядгигат ишинин информасийа базасыны 

Азярбайжан Республикасы Дювлят Статистика Комитяси вя мцхтялиф дювлят 

органларынын статистик мяжмуяляри, мялуматлары, Дцнйа Банкы, БФВ-нун, БМТ-

нин статистик ъурналлары, диссертант тяряфиндян топланылан диэяр мялуматлар тяшкил 

едиб. 

Тядгигатын обйект вя предмети. Тядгигатын обйекти Azərbaycan qeyri - neft 

sənayesində investisiya fəaliyyəti və bu sektorda investisiya  fəallığının artırılması 

istiqamətləridir. 

Тядгигат предмети. Тядгигатын предмети qeyri - neft sənayesi timsalında 

iqtisadiyyatın diversifikasiyası və iqtisadi diversifikasiyanın investisiya təminatıdir. 

Тядгигатын елми йениликляри. 

- iqtisadiyyatın diversifikasiyası ilə bağlı nəzəri-metodoloji yanaşmalar kompleks 

tədqiq olunmuş və mühüm istiqamətlər üzrə ümumiləşdirilmişdir; 

- iqtisadi sistemin təbii resurslardan asılılığının dürüst  müəyyənləşməsi üçün 

kompleks göstəricilər dəstindən istifadənin zərurəti əsaslandırılmışdır;  

- Azərbaycan iqtisadiyyatının effektiv diversifikasiyası baxımından qeyri - neft 

sənayesinin inkişafının mühüm əhəmiyyətə malık olduğu aşkarlanmış və bu sferaya 

üstün investisiya cəlbi zərurəti əsaslandırılmışdır; 

- neft ixrac edən ölkələrin “Holland sindromu” ilə mübarizə təcrübəsinin 

Azərbaycan iqtisadiyyatında tətbiq edilməsi yolları müəyyən edilmişdir; 
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- qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsi məqsədilə Azərbaycan iqtisadiyyatında 

neft gəlirlərindən istifadənin səmərəliliyinin yüksəldilməsi yolları müəyyən edilmişdir; 

-Azərbaycanda iqtisadi diversifikasiya və qeyri - neft sənayesinin inkişafının   

investisiya təminatı üçün  təkcə neft gəlitlərindən istifadənin yetərli olmaması diqqətə 

çatdırılmış və BXİ-nin, daxili özəl investisiyaların bu baxımdan ciddi bir mənbə 

olması əsaslandırılmışdır;  

- iqtisadi diversifikasiya və qeyri - neft sənayesinin inkişafı prosesinin 

effektivliyinin qeyri - neft sənayesinə investisiyaların innovasiya yönümlülüyündən 

asılılığı əsaslandırılmış və qeyri - neft sənayesində innovasiya proseslərinin 

sürətlənməsi üçün dövlət innovasiya siyasətinin təkmilləşdirilməsinə ehtiyac 

duyulduğu göstərilmişdir;    

- dövlət innovasiya siyasətinin səmərəlilyinin artırılması ücün praktikada tətbiq 

edilən mexanizmlərin - vergi güzəştləri, sürətləndirilmiş amortizasiyanın, güzəştli 

kreditləşmənin selektiv olaraq ayrı - ayrı sənaye sahələrinə tətbiqi zərurəti 

əsaslandırılmişdır; 

- texnopaklarda istifadə edilən güzəştli vergi mühitinin, yeni avadanliqlara 50%-li 

amortizasiya  normalarının  qeyri - neft sənayesinin nisbi elmtutumlu sahələrinə 

tətbiqinin  bütölükdə iqtisadi inkişafa pozitiv təsiri aşkarlanmışdır; 

-  Azərbaycan iqtisadiyyatının sahəvi quruluşunun optimallaşdırılması yolu ilə 

onun davamlı inkişafının təmin olunması məqsədilə makroiqtisadi siyasət tədbirlərinin 

səmərəliliyinin artırılması yolları, o cümlədən fiskal, monetar və xarici ticarət amilləri 

konkretləşdirilmişdir; 

- qeyri - neft sənayesinə yönələn investisiyaların effektivliyində, investisiya 

mühitinin yaxşılaşdırılması yolu ilə bu sferaya investisiyaların cəlbində микроигтисади 

сявиййядя менежментин кейфиййяти мцщцм рол ойнаması, менежментин кейфиййят 



 

 
 

101 

 

артымыnın щяр бир мцяссисядя йцксяк корпоратив стандартларын тятбигини тяляб etməsi 

aşkarlanmış və bu бахымдан öлкядя бизнесин тяшкилати – щцгуги формаларыны 

тякмилляшдирмяк -  физики шяхс кими фяалиййят эюстярян фярди сащибкарлыг субйектинин 

тядрижян щцгуги шяхсляря чеврилмясини стимуллашдырмаг эярякliyi əsaslandırılmışdır; 

 - müəyyənləşdirilmişdir ki, koрпоратив менежментин кейфиййятинин артырылмасы 

цчцн йени идаряетмя методларынын тятбиги – аутсорсинг, «ъуст-онтиме» вя с. тятбиги 

мягсядяуйьундур вя беля  методларын тятбиги инвестисийаларын сямярялилийинин 

йцксялдилмясини, ардыжыл олараг, инвестисийа мцщитинин даща да йахшылашдырылмасыны 

тямин едир.   

Tədqiqat işinin nəzəri və praktiki əhəmiyyəti. Tədqiqat işində əldə edilmiş 

məntiqi ümumiləşdirmələr və nəzəri cəhətdən əsaslandırılmış elmi nəticələr və 

təhlillər nəticəsində irəli sürülən təkliflər ölkə iqtisadiyyatının diversifikasiyası və 

makroiqtisadi siyasətin səmərəliliyinin yüksəldilməsi üzrə proqram və proqnoz 

xarakterli sənədlərin hazırlanmasında, юлкя sənayesinin инкишафында, 

ганунверижилийинин тякмилляшдирилмясиндя менежментин кейфиййятинин 

йцксялдилмясиндя həmçinin tədris prosesində istifadə oluna bilər. 

Диссертасийанын апробасийасы вя нятижяляринин тятбиги.  

Диссертасийа «Игтисадиййатын тянзимлянмяси» кафедрасынын бир сыра 

ямякдашларынын вя бир нечя груп цзря маэистрлярин иштиракы иля мцзакиря олунуб вя  

мцдафия цчцн тювсиййя едилиб. Диссертасийа цзря ики елми тезис щазырланыб. АДИУ-

нин фяргли кафедраларынын ики досенти диссертасийа ишинин нятижяляринин уьурлу олмасы 

барядя ряй вериб. 

Диссертасийа ишинин гурулушу вя щяжми. Диссертасийа иши цч фясил, 8 параграфдан 

ибарятдир. Ишин щяжми 93сящифядир. 

Iqtisadiyyatın şaxələnməsinə zərurət hər hansı bir ölkənin sosial iqtisadi 
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sisteminin ayriliqda götürülmüş bir sektordan, daha doğrusu, hər hansı bir təbii resurs 

hasilatına əsaslanan sektordan aslılığı kifayət qədər yüksək səyiyyədə olanda ehtiyac 

yaranır. Bu baxımdan iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi yollarını 

müəyyənləşdirilməsindən öncə ölkə iqtisadiyyatının resurs asılılığı səviyyəsinin 

aydınlaşdırılması zəruridir. Məhz resurs asılılığı səviyyəsinin aşkarlanması 

diversifikasiya zərurətini şərtləndirir. İqtisadiyyatın bir təbii resursdan aslılığı məsələsi 

öncə qeyd etdiyimiz kimi ötən əsrin 2-ci yarısından etibarən nəzəri araşdırmaların 

predmeti olub və iqtisadi ədəbiyyatlarda daha çox "Holland sindromu" 

adlandırılıb.Müxtəlif nəzəri mənbələrdə belə bir asılılığın səviyyəsini 

müəyyənləşdirmək üçün göstəricilər dəsti də təklif edilib. Beləliklə, öncə bu 

məsələlərin araşdırılması məqsədəuyğundur və aydındır ki, araşdırmalar  Azərbaycan 

iqtisadiyyatının effektiv divesifikasiyası yollarının aşkarlanmasına yönəlməlidir.         

Müstəqilliyin ilk illəri Azərbaycan iqtisadiyyatında böhranlı dövr kimi 

xarakterizə olunsa da, 1996-cı ildən başlayaraq ölkə iqtisadiyyatında makroiqtisadi 

sabitliyə nail olunmuş və növbəti illərdə dinamik artım müşahidə olunmuşdur. Son  

illərdə isə ölkəmiz iqtisadi inkişaf səviyyəsinə görə dünyada qabaqcıl yerlərdən birini 

tutmuşdur. İqtisadi inkişaf templərinin əldə olunmasında neft amilinin təsiri 

əhəmiyyətli olmuşdur. Belə ki, bu dövrdə ölkədə neft hasilatının artması, dünya 

bazarında neftin qiymətinin əlverişli olması və neft sektoruna qoyulan iri həcmli 

investisiyalar bu sektorun inkişafını şərtləndirmişdir ki, bu da öz növbəsində ölkə 

iqtisadiyyatının neft sektorundan asılılığını gücləndirmişdir. 

Dünya təcrübəsi göstərir ki, karbohidrogen ehtiyatları ilə zəngin olan ölkələrin 

əksəriyyəti bu resursların ixracından əldə edilən vəsaitləri səmərəli şəkildə istifadə edə 

bilmədiyindən, ciddi problemlərlə üzləşməli olmuşlar ki, bunun da əsas səbəbi neftin 

qiymətinin dəyişkən olmasıdır. Başqa sözlə, neftin qiyməti qeyri-sabit olduğundan, 

neft ixrac edən ölkələrin gəlirlərinin də neftin qiymətindən asılı olaraq artıb-azalması 
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həmin ölkələr üçün bir sıra ciddi problemlər yaradır. Ölkənin iqtisadi-sosial 

inkişafında təbii sərvətlərin bu cür neqativ rolu dünya iqtisadiyyatında “Holland 

sindromu” kimi xarakterizə olunur. 

 BMT-nin İqlim Dəyişiklikləri üzrə Çərçivə Konvensiyası öz sənədlərində 

iqtisadi diversifikasiyaya belə definisiya verir: “İqtisadi diversifikasiya geniş çeşiddə 

məhsulların iqtisadiyyatda istehsal edilməsi prosesi kimi nəzərdən keçirilir. Bu 

anlayış, həmçinin ixrac bazarlarının diversifikasiyası və daxili iqtisadi fəaliyyətlərdən 

ayrı gəlir mənbələrinin diversifikasiyasını da əhatə edir ”. İxracın diversifikasiyası isə 

mövcud ixrac səbətindəki ayrı-ayrı malların xüsusi çəkisini dəyişməyə, ixrac səbətinə 

yeni əmtəələr təklif etməyə və yeni coğrafi bazarlara çıxışı nəzərdə tutan siyasətlərin 

məcmusudur . İqtisadi diversifikasiya siyasətinin əsas elementləri bunlardır: kapital 

(insan kapitalı, fiziki kapital və təbii sərvətlər), resurslardan daha effektiv istifadəyə 

imkan verən rəqabətli bazarlar, infrastruktur təminatı, davamlı institusional və struktur 

islahatları, xarici sərmayənin hərəkətində və ticarətdə sərbəstlik, makroiqtisadi 

stabillik. 

            Əmək bazarının deversifikasiyası səviyyəsinin öyrənilməsi də iqtisadiyyatın 

şaxələndirilməsi siyasətinin formalaşması baxımından vacib hesab edilir. Əmək 

bazarının sektorlar üzrə konsentrasiyasını hesablamaq üçün Herfindal indeksindən 

istifadə edilir. 2000-2013-cü illərdə Azərbaycanın əmək bazarının strukturunda 

koordinal dəyişikliklər baş verməyib. Baş verən əsas dəyişikliklər kənd təsərrüfatında 

məşğulluğun bir az (4,1 faiz bəndi), ticarət sektorunda məşğulluğun ÜDM-də payının 

16,9%-dən 14,7%-ə düşməsi, həmçinin tikinti sektorunun məşğulluğun payının 4,1%-

dən 7,2%-dək artmasıdır. 

Cədvəl 1.  

2000-2013-cü illərdə məşğulluğun iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə strukturu (%) 
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Göstəricilər 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2013 

Kənd təsərrüfatı, 

ovçuluq və meşə 

təsərrüfatı, 

balıqçılıq 

41 38,7 38,5 38,3 38,2 38,1 39,4 36,9 

Mədənçıxarma 

sənayesi  

1 1 1,1 1,1 1 1 1 0,9 

Emal sənayesi 4,6 4,9 5 5 5 5 4,8 5 

Tikinti 4,1 5,2 5,3 5,3 5,4 5,4 6,0 7,2 

Topdan və 

pərakəndə ticarət, 

avtomobillərin, 

məişət 

məmulatlarının və 

şəxsi istifadə 

əşyalarının təmiri 

16,9 15,6 15,8 15,8 15,9 15,9 12,3 14,7 

Nəqliyyat, anbar 

təsərrüfatı və 

rabitə 

4,5 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,1 4,1 

Herfindalindeksi 0,212 0,191 0,190 0,188 0,188 0,187 0,186 0,184 

Mənbə: Azərbaycan rəqəmlərdə 2014.səh 30 
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Göründüyükimi, 

Azərbaycanınəməkbazarınınsektorlarüzrəpaylanmasıgöstəricisiqənaətbəxşsayılabilərv

ə 2000-2013-cüillərdəcüzidəyişikliyəuğrayıb.Əgər 2000-ci 

ildəəməkbazarınınsahəkonsenrtrasiyasıüzrəHerfindalindeksi 0,212 olubsa, 2013-cü 

ilədək 0,184-dək düşüb. 

Ixracbaxımındaniqtisadiyyatınasılılıqsəviyyəsinimüəyyənləşdirərkənixracıntəkm

illiyiölçüsü (measure of export sophistication (EXPY)) 

göstəricisindənistifadəolunur.Dahayüksəkməhsuldarlıqvəgəlirliliksəviyyəsinəmalikma

llarıixracedənölkələriniqtisadiartımtempləridahastabil, 

iqtisadirifahsəviyyəsiisədahayüksək olur100.Milligəliriyüksəkolanölkələrin 

“ixracsəbəti” dahatəkmilhesabedilirvəazgəlirliölkələrhəminstruktura nail olmağa can 

atır. Ölkəninümumiixracınınzənginliyini (sophistication), 

gəlirliyinivəkeyfiyyətiniölçməküçünöncəixracınstrukturundaönəmliyertutanhərbirməh

sulunassosiasiyaolduğugəlirsəviyyəsiölçülür. Bu indikator PRODY 

adlandırılırvəaşağıdakıformullahesablanır: 

Burada: 

–xjk⁄⁄Xj 

hərbirməhsulunölkəninümumiixracındakıxüsusiçəkisidir; 

– Σj(xjk̸Xj) 

- oxşarməhsullarıixracedənölkələrinümumiixracatınınstrukturundamüvafiqməh

sulunxüsusiçəkilərinincəmidir; 

– oxşarməhsuluixracedənölkələrdəadambaşınadüşənmilligəlirin (ÜDM) 

səviyyəsidir. 

PRODY 

buvəyadigərməhsuluixracedənölkələrinhəminməhsulunfərdivəölkəqruplarıüzrəixracda

kıpayı da nəzərəalınmaqlahesablananadambaşınadüşən ÜDM 

məbləğidir.Konkretəmtəəniəgər (i) yüksəkgəlirliölkələrixracedirsə, (ii) 
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həminməhsulonuixracedənölkələrinixracınınstrukturundatəqribənbərabərpaylanıbsa, 

PRODY məbləğidaha da yuxarıolur. 

Ümumiyyətlə, buindikator “müqayisəliüstünlük” əmsalının (Revealed 

Comparative Advantage – RCA) vəHerfindalindeksinin (beləki, 

ixracınstrukturundakımallarıngəlirliyininəzərəalmır) dahatəkmilformasıhesab 

olunur101.RCA 

buvəyadigərməhsulunölkəninixracındakıpayınınhəminməhsulundünyaticarətindəkipay

ınabölünməsiiləhesablanırvəbeləhesabolunurki, RCA-in 1-dən 

böyükolduğuəmtəəvəxidmətlərüzrəölkəmüqayisəliüstünlüklərə 

(müvafiqistehsalsəriştəsi, xammalvəkapitalla optimal təchizat, 

yerləşməvədaşınmadaüstünlüklər, digərxərclərinazlığıvə s.) malikdir. (22). Məsələn: 

2010-cu ildəxamneftinAzərbaycanınixracındakıpayının 86%, 

xamneftindünyaticarətindəkipayınınisə 7,98% olduğununəzərəalsaq, 

RCA=86/7.98=10.8. Bu göstəriciyəəsasən, 

Azərbaycanxamneftüzrəmüqayisəliüstünlüyəmalikdirvəkonkretbuməhsulüzrərəqabətli

liyiyüksəkdir. 

Беляликля, инвестисийа мцщитини мцяййян едян ики бюйцк ясас – мцсбят елемент 

щесаб едиля билян инвестисийа жялбедижилийи, мянфи бир вектор сайыла билян инвестисийа 

рискляридир. Схематик олараг, инвестисийа мцщитини ашаьыдакы кими тясвир етмяк 

мцмкцндцр. 

 

 

 

Схем 1. 

Инвестисийа мцщити 

 

 

 

Инвестисийа мцтищи 

Мцсбят 
тясир 

Мянфи 
тясир  
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Бу тясвирдян сонра ардыжыл олараг, инвестисийа  олараг, инвестисийа мцщитини 

формалашдыран мянфи вя мцсбят елементлярин  юзцнцн щансы амилляр нятижясиндя 

мцяййянляшмясини айдынлашдырмаг эярякдир. 

Игтисади ядябиййатларда мцсбят тяряфин инвестисийа жялбедижилийинин ашаьыдакы 

факторларла мцяййян олундуьу эюстярилир: (25, 52). 

- юлкя дахили базарын бюйцк потенсиалы; 

- йцксяк мянфяят нормасы; 

- рягабятин ашаьы сявиййяси; 

- верэи системинин стабиллийи; 

- истещсал ресрусларынын ужузлуьу; 

- еффектив дювлят щимайяси; 

Гейд етмяк лазымдыр ки, бу факторлар ясасында щяр бир юлкя вя реэионун 

инвестисийа жялбедижилийинин йалныз ян цмуми формада дяйярляндирмяк олар. Даща 

дягиг дяйярляндирмяляр цчцн диэяр мцщцм факторларын – мясялян, иш гцввясинин 

кейфиййят сявиййяси, менежментин кейфиййятини, пул-кредит системинин инкишаф 

сявиййяси, малиййя базарларынын инкишаф сявиййяси вя с.-ин нязяря алнмасы эярякдир. 

Ölkədə material xərcələrində  idxal xammal və materiallarının üstünlük təşkil 

etdiyi və satış bazarları xarici bazarlar olan istehsallarda kəskin şəkildə azalma baş 

vermişdir. Belə azalma rezin və plastmas məmulatların istehsalı və maşınqayırma 

sahələrində əhəmiyyətli şəkildə olmuşdur. Bununla belə, “Azəraliminium” ASC-də, 

“Azərboru” ASC-də istehsalın bərpa edilməsi, “Bakı Steel company” müəssisəsinin 

istifadəyə verilməsi metalurgiya və hazır metal məmulatlarının istehsalı sahələrində 

1995-2008-ci illər ərzində istehsalın artmasına səbəb olmuşdur. 

Инвестисийа рискляри Инвестисийа жялбедижилийи 
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Bununla belə, son illərdə ölkədə sənaye məhsulunun artım tempi yüksək olsa 

da, 1990-cı il səviyyəsinə çatmamışdır. Belə ki, 2008-ci ildə sənaye məhsulunun 

həcmi 1990-cı il səviyyəsinin 93 faizinə bərabər olmuşdur. Qeyd edilən dövrdə 

hasilat sənayesində artım 2,4 dəfə olduğu halda, emal sənayesi məhsulunun həcmi 

2,1 dəfə azalmışdır. 

Son illərdə vəziyyətin tam radikal yaxşılaşdığını iddia etmək olmaz və 

aşağıdakı cədvəl də bu cəhəti təsdiqləyir. 

Cədvəl 2 

Sənayeməhsulununümumihəcmininindeksi 

(əvvəlki ilə nisbətən %-lə) 

 2005 2010 2011 2012 2013 

Bütün 

sənaye 

133,5 102,6 95 97,7 101,8 

Mədən 

sənayesi 

141,5 101,2 91,6 95,8 100,7 

Emal 

sənayesi 

116,0 109,4 107,1 105,4 105,8 

Kimya 

sənayesi 

101,9 134,6 122,4 81,3 119,5 

 

Tikinti 

materialları 

sənayesi 

126,2 90,9 103,9 116,8 121,0 

 

Mənbə: Azərbaycan rəqəmlərdə-2014 
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Neft hasilatı sahəsinə xarici investisiyanın cəlb olunması və bu sahədə 

istehsalın artımı sənayenin sahə strukturunda bu sahənin payının artmasına gətirib 

çıxarmışdır. Yanacaq-energetika sahələrinin sənaye məhsulunun ümumi həcmində 

xüsusi çəkisi 1990-cı ildə 15,8 faizdən 2008-ci ildə 91,4 faizə qədər artmışdır. 

Xüsusilə, bu dövürdə elmi-texniki tərəqqini müəyyən edən maşınqayırma və kimya 

sahələrində məhsul istehsalı kəskin şəkildə azalmışdır. Belə ki, 2008-cı ildə kimya 

sənayesində istehsal həcmi 1990-cı ilə nisbətən təqribən 3,2 dəfə, rezin və plastmas 

məmulatların istehsalı 20,1 dəfə, maşın və avadanlıqların istehsalı təqribən 3,8 

dəfə, radio, televiziya və rabitə cihazlarının istehsalı 9,1 dəfə, elektrik maşınları və 

elektrik avadanlıqlarının istehsalı 1,9 dəfə azalmışdır. Nəticədə, 2008-ci ildə ya-

nacaq-energetika sahəsinin ölkə ixracında payı təqribən 1991-ci ilə nisbətən 7,8 

dəfə artaraq 97,1 faizə bərabər olumuşdur. 

 

Cədvəl 3 

İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə sənaye istehsalının strukturu*  

(ümumi yekuna görə, faizlə) 

  
1990 1995 

200

0 

200

4 

200

5 

200

6 

200

7 2008 

2010 2013 

Bütün sənaye  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Xam neft və təbii qaz hasilatı;  

bu sahadə xidmətlərin göstərilməsi 4,8 19,4 53,4 57,2 67,3 72,1 75,8 78,4 

 

- 

 

- 

Mədənçıxarma sənayesinin digər 

sahələri  0,5 0,14 0,1 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 

74,1 74,0 
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İçkilər də daxil olmaqla qida 

məhsullarının istehsalı  24,6 10,4 2,6 4,5 3,2 2,4 2,4 2,2 

 

7,4 

 

7,7 

Tütün məmulatlarının istehsalı 3,2 0,4 0,5 0,4 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,4 

Toxuculuq sənayesi  14,0 8,4 0,9 0,4 0,5 0,4 0,2 0,2 0,2 0,1 

Geyim istehsalı, xəzin bəzədilməsi və 

rənglənməsi  3,8 0,7 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

 

0,11 

 

0,1 

Dəri, dəridən məmulatlar və ayaqqabı 

istehsalı  1,8 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,05 

 

0,1 

 

0,1 

Mebeldən başqa ağacın emalı və 

ağacdan məmulatların və tıxacın 

istehsalı  0,9 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,05 

 

0,03 

 

0,01 

Nəşriyyat və poliqrafiya fəaliyyəti, 

məlumatların yazılmış daşıyıcılaranın 

çoxaldılması 0,2 0,1 0,2 0,4 0,3 0,2 0,14 0,16 

 

0,12 

 

0,1 

Neftayırma məhsullarının istehsalı  6,9 26,8 18,4 13,8 10,0 12,5 9,8 8,3 6,9 6,2 

Kimya sənayesi  5,3 3,0 3,4 3,5 2,4 1,3 1,0 0,8 0,5 0,6 

Rezin və plastmas məmulatların 

istehsalı  1,5 2,6 0,1 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 

0,2 0,2 

Digər qeyri-metal mineral 

maddələrin istehsalı 3,2 1,6 0,8 1,9 1,6 1,1 1,2 1,2 

 

1,2 

 

1,2 
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Metallurgiya sənayesi  3,7 1,2 0,1 3,7 3,9 2,4 1,3 1,2 1,0 0,9 

Hazır metal məmulatlarının istehsalı  1,2 0,3 0,3 1,0 0,7 0,4 0,6 0,6 0,5 0,3 

Maşın və avadanlıqların istehsalı 9,0 2,2 1,1 0,9 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,7 

Elektrik maşınları və elektrik 

avadanlıqlarının istehsalı 2,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 

 

0,5 

 

0,4 

Tibb texnikası məmulatları, ölçü 

vasitələri, optik cihazlar, saatlar və 

apparaturaların istehsalı 0,8 0,2 0,06 0,1 0,1 0,03 0,03 0,04 

 

0,04 

 

0,04 

Sair nəqliyyat vasitələrinin istehsalı  0,5 0,3 1,9 1,6 1,9 1,2 0,7 0,6 0,03 0,04 

Mebel və digər qruplara daxil 

edilməyən sair məhsulların istehsalı  6,5 0,4 0,2 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 

 

0,1 

 

0,1 

Emal sənayesinin digər kateqoriyaları 1,1 0,06 0,14 0,1 0 0,03 0,2 0,2 0,2 0,2 

Elektrik enerjisi, qaz və suyun istehsalı 

və bölüşdürülməsi  4,1 21,0 15,2 8,9 6,4 4,3 5,1 4,7 

 

5,0 

 

5,2 

*Ev təsərrüfatlarının fəaliyyəti nəzərə alınmamaqla 

Cədvəl məlumatlarından göründüyü kimi, emal sənayesinin sənayedə payı 

1990-cı ildə 90,1 faizdən 2008-ci ildə 16,7 faizə qədər azalmışdır. Qeyd edilən 

dövrdə sənaye məhsulunda azalmanı nəzərə alsaq, onda emal sənayesində istehsalın 

həcminin 6,4 dəfə azaldığı qənaətinə gəlirik. Xüsusilə, neft emalı sənayesi istisna 

olmaqla, emal sənayesinin digər sahələrində istehsalın həcmi 1990-2013-ci illər 

ərzində 10 dəfədən də çox aşağı düşmüşdür. 
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Дювлят  фяалиййяти инвестисийа мцщитини мцяййянляшдирян  ики ясас компонентя 

– инвестисийа  жялбедижилийи вя  инвестисийа рискляри сявиййясиня мцщцм тясир эюстяря 

билир. Буну схематик олараг, ашаьыдакы кими тясвир етмяк  олар. 

 

 

Схем 2 

Дювлят игтисади сийасяти вя  инвестисийа мцщити 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Бу схематик тясвир инвестисийа мцщитинин йахшылашмасына йюнялян дювлят 

сийасятинин ясас истигамятлярини принсипжя, там мцяййянляшдирир. Айдын олур ки, 

инвестисийа мцщитинин  йахшылашдырылмасы цчцн ясас истигамятляр ашаьыдакылар 

олмалыдыр: 

- ганунверижи базанын тякмилляшдирилмяси; 

Инфлйасийанын  жиловланмасы, 
валйута стабиллийи, сийаси 
стабиллийинин горунмасы, 
жинайяткарлыг сявиййясинин 
азалдылмасы вя с. 

Инвестисийа рискляринин 
азалдылмасы 

Инвестисийа жялбедижилийинин  
артырылмасы 

Инвестисийа мцщитинин  
йахшылашдырылмасы 

Дювлят игтисади сийасяти 

Верэилярин азалдылмасы ресурс 
тяминатынын 
йахшылашдырылмасы, 
инфраструктур тяминат, дахили 
тялабатын вя ихражын 
йцксялдилмясиня дястяк вя с. 
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- сосиал вя сийаси стабиллийин горунмасы; 

- сащибкарлыг  мцщитиня фяал дювлят дястяйинин эюстярилмяси; 

- еффектив верэи-бцджя сийасятинин мцяййянляшмяси вя эерчякляшдирилмяси; 

- еффектив монетар сийасятин мцяййянляшмяси вя  реаллашдырылмасы; 

- базар истещсал вя хидмят инфраструктурунун тякмилляшдирилмяси; 

Йягин ки, бу  эюстярилян истигамятлярин бязиляринин ящатяли арашдырылмасына ещтийаж 

йохдур. Мясялян, сийасят  стабиллийин горунмасы проблеми йягин ки, даща чох 

политолоъи тядгигатлар мювзусудур. Анжаг диэяр истигамятляр цзря арашдырмалара 

ещтийаж вардыр. 

верэи – бцджя сийасятинин бязи аспектлярин аид иди, анжаг верэи-бцджя сийасяти 

тякжя щансы верэи дяряжяляринин артырылыб-азалдылмасы, йахуд кичик вя орта 

сащибкарлыьа дювлят кюмяйинин артырылмасы иля  мящдудлашмыр. Бу сийасят бцджя 

вясаити щесабына инфраструктур тякмилляшдирилмяси цчцн фяалиййятин эенишлянмяси иля 

дя баша чатмыр. Бу эцн Азярбайжанда верэи-бцджя сийасяти сосиал проблемлярин 

еффектив щяллиня йюнялмякля, сащибкарлыьа вя инфраструктур тякмилляшдирмяляря 

дястякля бирэя макроигтисади стабиллийин горунмасына йюнялиб. Принсипжя, бу 

дцзэцн мягамдыр. Анжаг бунунла бирэя верэи-бцджя сийасятинин инновасийа-

инвестисийа йюнцмцнц артырмаг да эярякдир. Нязяря  алсаг ки, дювлят бцджясиндян 

елми-тядгигат сферасына – инновасийа инвестисийаларынын идейа мяркязиня 2010-жу 

илдя 92,8 млн манат, йахуд бцджя хяржляринин 0,1 %-и щяддиндя вясаит айрылыб, 

юлкядя дювлят малиййя дястяйиня  эцвянян венчур фондлар мювжуд  дейил, онда 

верэи-бцджя сийасятиндя бязи дцрцстляшдирмяляря ещтийаж эюрцнцр. 

Беляликля, верэи-бцджя сийасятинин инвестисийа мцщитинин йахшылашмасына тясирини 

йцксялтмяк бахымындан да бязи тякмилляшдирмяляр лазымдыр. 
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Макроигтисади тянзимлянмянин диэяр бир истигамятиндя – монетор сийасят 

истигамятиндя дя мцяййян тясщищляр важибдир. Беля ки, бу эцнкц  монетар сийасятин 

ясас хяттини йалныз макроигтисади стабиллийин горунмасы  

инфилйасийанын сцрятлянмясиня имкан вермямяк, валйута курсларынын жидди 

тяряддцдляринин гаршысыны алмаг вя с. тяшкил едир. Ялбяття ки, монетар сийасятин бу 

йюнцмц йанлыш дейил вя  шцбщясиз ки, макроигтисади стабиллик инвестисийа 

жялбедижилийинин ясасларындан биридир. Анжаг юнжя инвестисийа мцщитинин 

гиймятляндирилмяси методларындан бялли олду ки, инвестисийа мцщит щям дя кредит 

ресурсларындан истифадя имканларынын йцксяклийи иля шяртлянир. 

Prinsipcə, maliyyə sisteminə informasiyaların ötürülməsində də mühüm rol məhz 

menecmentə məxsusdur. Hətta inkişaf etmiş maliyyə bazarları mövcud olanda fond 

birjasındakı səhm kortirovkaları potensial investorlara zəruri informasiya çatdıranda 

belə menecmentin rolu azalmır. Çünki, yenə də informasiyanın mənbəsi menecmentdir 

və yüksək keyfiyyətli menecment zəruri informasiyaları – müəssisənin maliyyə 

vəziyyəti haqqında məlumatları ictimaiyyətə çevikliklə ötürə bilir.  

Bu fundamental məsələnin qeydindən bəlli olur ki, investisiya mühitinin 

yaxşılaşmasında menecmentin keyfiyyəti çox mühüm rol oynayır. Bu əlaqələri 

sxematik olaraq, aşağıdakı kimi təsvir etmək olar. 

Схем 3 

Менежмент вя инвестисийа мцщити 

 

 

 

 

 

 

Малиййя системи: инвестисийа 
ресурслары 

Ялверишли  
инвестисийа  
мцщити 

 

 

ресурслары 

Инвестисийа Мцяссися  ресурсларын  

 

 



 

 
 

115 

 

 

 

  

  

  

İnvestisiya mühitinin yaxşılaşmasında menecmentin rolu qismən aydın olsa da, 

növbəti bir sual da müxtəsər aydınlaşdırılmalıdır. 

Nəyə görə məhz korperativ idarəetmə gərəkdir? Yaxud nəyə görə ümumiyyətlə, 

idarəetmənin keyfiyyətindən deyil, korperativ idarəetmənin keyfiyyətindən 

artırılmasından söhbət gedir? 

Ümumiyyətlə, müasir idarəetmə praktikası və nəzəriyyəsi bu sualı cavablandırıb 

və artıq məlumdur ki,  “korporativ idarəetmə hər bir kompaniya – böyük və kiçik, özəl 

və ictimai kompaniyalar üçün ən mühüm məsələdir” ( журнал обзор економичсского 

Европи 2003). 

Bu baxımdan müasir idarəetmədə yüksək korparativ standartların tətbiqi vacibdir 

və məhz bu idarəetmənin mövcudluğu xarici investisiya mənbələrinə - səhm, istiqraz 

buraxılışı hesabına vəsaitlər cəlbinə imkan yaradır. Nəzərə almaq gərəkdir ki, ötən 

əsrin 50-ci illərində tətqiqatlarla sübut olunub ki, xarici maliyyələşmə mənbələrindən 

üstün istifadə bütövlükdə səmərəlidir. 

Korporativ idarəetmənin hər bir müəssisə üçün ən vacib bir məsələ olduğunu 

qeyd etdik, ancaq həm də qeyd etmək lazımdır ki, yüksək keyfiyyətli menecment 

investisiya prosesində üç qarşılıqlı əlaqəli məsələni – investisiya resurslarının cəlbini, 

bu resursların optimal paylanmasını, investisiya resurslarının istifadəsinə zəruri 

manitorinqini reallaşdırmalıdır. 

ютцрцлмяси Кейфиййятли 
менежмент 

 

Малиййя 

 

Йцксяк эялир 
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İnvestisiya resurslarının çevik cəlbi öz növbəsində bir neçə faktorla şərtlənir. 

Mühüm faktorun resursları yüksək mənfəətə yönəldən menecment olduğunu qeyd 

etmişdik. Ancaq sərbəst vəsaitlərin investisiya prosesinə cəlbini başqa faktorlar da – 

dolayısı ilə menecmentə aid olan faktorlar da şərtləndirir. 

Aparılan təhlillər aşağıdakı nəticələri aşkarlamağa imkan yaradır: 

- Ölkə iqtisadiyyatının inkişafının hər hansı bir təbii resursdan ciddi aslılığı 

uzunmüddətli və dayanıqlı sosial – iqtisadi inkişaf üçün maniədir və müxtəlif ölkələrin 

sosial – iqtisadi və siyasi inkişaf  tarixi bu iddianın doğruluğunu təsdiqləyir; 

- Sosial – iqtisadi inkişafın resurs asılılığının dürüst mənzərəsini yalnız kompleks 

göstəricilər əsasında müəyyənləşdirmək mümkündür.Məsələn, Azərbaycanda 

məşğulluğun strukturu arılıqda götürülmüş hər hansı bir sektordan asılılığı aşkarlamır, 

ancaq istehsal və ixrac strukturunun təhlilində çox ciddi asılılıq müəyyənləşir; 

- İqtisadiyyatın şaxələndirilməsi siyasətinin effektivkiyi dinamik inkişafa çox 

pozitiv təsir edə bilən sahələrin dürüst müəyyənləşdirilməsindən, bu sahələrə daha 

üstün investisiya axınını təmin tədbirlərin hazırlanması və reallaşdırılmasından, təbii 

resurs satışından əldə edilən gəlirlərin diversifikasiya yönümlü istifadəsindən ciddi 

asılıdır; 

- İqtisadiyyatın effektiv diversifikasiyaına yönələn dövlət siyasətinin 

hazırlanması və reallaşdırılması müxtəlif xarici təcrübələrdən yararlanmağı, başqa 

ölkələrdə neqativ nəticələrə səbəb olan tədbirlərdən imtinanı tələb edir. Xarici 

ölkələrin təcrübəsinin təhlili ən effektiv nümunənin Norveçə məxsus olduğunu 

təsdiqləyir. Bu ölkənin təcrübəsi təsdiq edir ki, təbii resurs gəlirlərindən asılılığı 

mininmallaşdırmaq üçün daxıl olan gəlirlərin istifadəsi nisbi məhdudlaşdırılmalı, 

vəsaitlərin diversifikasiya olunmuş istifadəsi həyata keçirilməli, insan kapitalının 

formalaşmasına və daha dinamik inkişafı təmin edən sahələrə nisbi yüksək vəsait 

yönəldilməlidir; 
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 - Azərbaycan iqtisadiyyatının effektiv diversifikasiyası baxımından qeyri - neft 

sənayesinin inkişafının mühüm əhəmiyyətə malık olduğunu göstərir və bu sferaya 

üstün investisiya cəlbi effektiv bir tədbir hesab edilə bilər; 

- Azərbaycanın  qeyri – neft sənayesində  son illər müsbət meyllər güclənir və 

inkişaf sürətlənir.Ancaq bu inkişaf mövcud infrastrukturun, əmək resursları ilə 

təminatın, elmi potensialın, sənayenin tarixi inkişaf yolunun, əlverişli təbii – cografi 

vəziyyətin və.s.-in gercəkliklərinə adekvat deyildir; 

- Son dövrlərdə texnoparkların yaradılması və onlara vergi güzəştlərinin tətbiqi, 

sənayenin inkişafına dair əhatəli bir pqoqramın hazırlanması və qəbulu ölkə 

iqtisadiyyatının diversifikasiyası baxımından çox effektiv tədbirlərdir və qeyri – neft 

sənayesində investisiya fəallığının ciddi artımına, ardıcıl olaraq, iqtisadi 

diversifikasiyanın dərinləşməsi və bütövlükdə iqtisadi tərəqqiyə pozitiv bir təsirdir;   

- Azərbaycanda iqtisadi diversifikasiya və qeyri - neft sənayesinin inkişafının   

investisiya təminatı üçün  təkcə neft gəlitlərindən istifadənin yetərli deyil.Bu 

baxımdan BXİ-lərin, özəl daxili investisiyaların, maliyyə bazarlarının vəsaitlərinin 

cəlbi də gərəklidir; 

- iqtisadi diversifikasiya və qeyri - neft sənayesinin inkişafının   investisiya 

təminatı üçün əlverişli investisiya mühitinin yaradılması zəruridir və Azərbaycanda 

kifayət qədər cəlbedici  investisiya mühitinin olduğunu əminliklə iddia etmək 

mümkündür; 

-  iqtisadi diversifikasiya və qeyri - neft sənayesinin inkişafı prosesinin 

effektivliyinin qeyri - neft sənayesinə investisiyaların innovasiya yönümlülüyündən 

asılılıdir və qeyri - neft sənayesində innovasiya proseslərinin sürətlənməsi üçün dövlət 

innovasiya siyasətinin təkmilləşdirilməsinə - elm – istehsal, təhsil – istehsal qarşılıqlı 
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əlaqələrinin möhkəmlənməsinə, vergi və amortizasiya siyasətində ardıcıl 

təkmilləşdirmələrə ehtiyac duyulur;    

- texnopaklarda istifadə edilən güzəştli vergi mühitinin, yeni avadanliqlara 50%-li 

amortizasiya  normalarının  qeyri - neft sənayesinin nisbi elmtutumlu sahələrinə 

tətbiqi  bütölükdə iqtisadi inkişafa pozitiv təsir göstərər; 

- qeyri - neft sənayesinə yönələn investisiyaların effektivliyində, investisiya 

mühitinin yaxşılaşdırılması yolu ilə bu sferaya investisiyaların cəlbində микроигтисади 

сявиййядя менежментин кейфиййяти мцщцм рол ойнаması, менежментин кейфиййят 

артымыnın щяр бир мцяссисядя йцксяк корпоратив стандартларын тятбигини тяляб edir 

və bu бахымдан öлкядя бизнесин тяшкилати – щцгуги формаларыны тякмилляшдирмяк -  

физики шяхс кими фяалиййят эюстярян фярди сащибкарлыг субйектинин тядрижян щцгуги 

шяхсляря чеврилмясини стимуллашдырмаг эярякlidir; 

 - Koрпоратив менежментин кейфиййятинин артырылмасы цчцн йени идаряетмя 

методларынын тятбиги – аутсорсинг, «ъуст-онтиме» вя с. тятбиги мягсядяуйьундур вя 

беля  методларын тятбиги инвестисийаларын сямярялилийинин йцксялдилмясини, ардыжыл 

олараг, инвестисийа мцщитинин даща да йахшылашдырылмасыны тямин едир.   
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Резюме 

В диссертационной работе всесторонно исследовано проблемы 

диверсификации экономики и развития ненефтяной промышленности.Выявлено, 

что для достоверной оценки ресурсной  зависимости экономики надо 

использовать комплекс индикаторов.В исследовании утверждено, что для 

еффективной диверсификации экономиики и для устойчивого социально – 

экономического роста ненефтяной сектор промышленности является 

локомотивом.В диссертационной работе также исследовано зарубежные опыты 

диверсификации экономики  и утверждено, что опыт Норвегии является лучшим 

примером. 



 

 
 

120 

 

На основе анализов выявлено, что настоящее время в ненефтяном секторе 

промышленности есть позитивные тенденции, но вместе с тем же полностью 

исползуются потенциальные возможности.Связи с этим предложено дальнейщее 

повышение привлекательности ненефтяного сектора промышленности для 

инвестиции. Утверждено, что для этого необходимо применять налоговые 

льготы, повысить ставки амортизационных отчислений до 50% для отдельных 

секторов промышленности.Также утверждено, что применение корпоративных 

стандартов в управлении является одним из важных условий для 

повышенияинвестиционной привлекательности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resume 

 

         In this thesis comprehensively investigate the problem of economic 

diversification and development of non-oil industry . Revealed that for a reliable 

assessment of resource dependence of the economy have to use a set of indicators . 

The study confirmed that promises more effective diversification  Economic 

and sustainable Socio – Economic  growth of non-oil sector is the engine . 

The thesis also studied foreign experience to diversify the economy and arguing that 

Norway's experience is the best example . 
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        On The basis of analysis revealed that the currently non-oil sector has a positive 

tendnntsii, but at the same time completely re In Use potential. There fore, proposed to 

increase dalneyschihprivilatelnostinenftyanogo industry sector for investment. 

Arguing that this is necessary to apply for tax credits, deductions 

amortizatsionnychpovysti rate to 50% for individual industry sectors. Also confirmed 

that the corporate standards of use in the management of one of the important 

conditions for improving investment attractiveness. 
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ADIU-nun magistiriRəşidovaSevincNamiqгызынын 

« AZƏRBAYCAN SƏNAYESİNİN QEYRİ-NEFT SEKTORUNDA 

İNVESTİSİYA FƏALLIĞININ YÜKSƏLDİLMƏSİİSTİQAMƏTLƏRİ» 

мювзусунда yazdığı dissertasiya işinə 

 

  Ряй 

 

“Azərbaycan sənayesinin qeyri-neft sektorunda investisiya fəalliğinin 

yüksəldilməsi istiqamətləri” мюvзусу цзря щазырланмыш dissertasiyanı кифайят гядяр 

дольун vя тякмил щесаб етмяк олар. Беля ки, илк параграфдан бу жящят – tədqiqat 

ишинин дольун vя тякмил щазырланмасы сезилир vя бу параграфдаölkə iqtisadiyyatının 

inkişafının hər hansı bir təbii resursdan ciddi aslılığınin uzunmüddətli və 

dayanıqlı sosial – iqtisadi inkişaf üçün maniə olması nəzəri tarixi aspektdən 

aydınlaşdırılır.Göstərilir ki,sosial – iqtisadi inkişafın resurs asılılığının dürüst 

mənzərəsini yalnız kompleks göstəricilər əsasında müəyyənləşdirmək mümkündür 

və bu iddia da əsaslıdır.Məsələn, Azərbaycanda məşğulluğun strukturu arılıqda 

götürülmüş hər hansı bir sektordan asılılığı aşkarlamır, ancaq istehsal və ixrac 

strukturunun təhlilindəçox ciddi asılılıq müəyyənləşir.  Dissertasiyada 

iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi siyasətinin effektivkiyinin dinamik inkişafa çox 

pozitiv təsir edə bilən sahələrin dürüst müəyyənləşdirilməsindən, bu sahələrə daha 

üstün investisiya axınını təmin tədbirlərin hazırlanması və reallaşdırılmasından, 

təbii resurs satışından əldə edilən gəlirlərin diversifikasiya yönümlü istifadəsindən 

ciddi asılı olması idda edilir və magistr bu iddasında da haqlıdır.Tədqiqat işində 

iqtisadiyyatın effektiv diversifikasiyaına yönələn dövlət siyasətinin hazırlanması 

və reallaşdırılmasının müxtəlif xarici təcrübələri də təhlil olunub ən effektiv 
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nümunənin Norveçə məxsus olduğu göstərilib. Bu ölkənin təcrübəsinəəsasən 

göstərilib ki, təbii resurs gəlirlərindən asılılığı mininmallaşdırmaq üçün daxıl olan 

gəlirlərin istifadəsi nisbi məhdudlaşdırılmalı, vəsaitlərin diversifikasiya olunmuş 

istifadəsi həyata keçirilməli, insan kapitalının formalaşmasına və daha dinamik 

inkişafı təmin edən sahələrə nisbi yüksək vəsait yönəldilməlidir; 

Dissertasiya ишинин икинжи фяслиндя Azərbaycan iqtisadiyyatının effektiv 

diversifikasiyası baxımından qeyri-neft sənayesinin inkişafının mühüm 

əhəmiyyətə malık olduğunu göstərilir və bu sferaya üstün investisiya cəlbi effektiv 

bir tədbir hesab edilir.Bu nəticə də düzgündür.Tədqiqatda göstərilir ki, 

Azərbaycanın  qeyri – neft sənayesində  son illər müsbət meyllər güclənib və 

inkişaf sürətlənib.Ancaq bu inkişaf mövcud infrastrukturun, əmək resursları ilə 

təminatın, elmi potensialın, sənayenin tarixi inkişaf yolunun, əlverişli təbii – 

cografi vəziyyətin və.s.-in gercəkliklərinə adekvat deyildir.Dissertasiyada son 

dövrlərdə texnoparkların yaradılması və onlara vergi güzəştlərinin tətbiqi, 

sənayenin inkişafına dair əhatəli bir pqoqramın hazırlanması və qəbulu ölkə 

iqtisadiyyatının diversifikasiyası baxımından çox effektiv tədbirlər hesab olunub 

və qeyri – neft sənayesində investisiya fəallığının ciddi artımına, ardıcıl olaraq, 

iqtisadi diversifikasiyanın dərinləşməsi və bütövlükdə iqtisadi tərəqqiyə pozitiv bir 

təsir kimi dəyərləndirilib.  Tədqiqat işində Azərbaycanda iqtisadi diversifikasiya 

vəqeyri - neft sənayesinin inkişafının investisiya təminatıüçün təkcə neft 

gəlitlərindən istifadənin yetərli olmaması və  BXİ-lərin, özəl daxili investisiyaların, 

maliyyə bazarlarının vəsaitlərinin cəlbinin də gərəkliliyi müəyyənləşdirilib. 

Azərbaycanda kifayət qədər cəlbedici  investisiya mühitinin olduğunu əminliklə 

iddia olunub və qeyd edilib ki, iqtisadi diversifikasiya vəqeyri - neft sənayesinin 

inkişafı prosesinin effektivliyi  qeyri - neft sənayesinə investisiyaların innovasiya 

yönümlülüyündən asılılıdir. Qeyri - neft sənayesində innovasiya proseslərinin 

sürətlənməsi üçün dövlət innovasiya siyasətinin təkmilləşdirilməsinə - elm – 
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istehsal, təhsil – istehsal qarşılıqlıəlaqələrinin möhkəmlənməsinə, vergi və 

amortizasiya siyasətində ardıcıl təkmilləşdirmələrə ehtiyac duyulması göstərilib. 

Bu nəticələr tamamilə düzgündür. 

Dissertasiya işində qeyri – neft sənayesində investisiya fəallığının artırılması 

yolları müəyyənləşdirilərkən мясяляляря бахыш даща да дольунлашыр vя бязи 

мягамларда биткин бир тядгигат иши апарылмасына – magistr dissertasiya иши 

тялябляриндян йцксяк олан бир арашдырмалара жящд олунур. Мясялян, texnopaklarda 

istifadə edilən güzəştli vergi mühitinin, yeni avadanliqlara 50%-li amortizasiya  

normalarının  qeyri - neft sənayesinin nisbi elmtutumlu sahələrinə tətbiqi  

bütölükdə iqtisadi inkişafa pozitiv təsir göstərməsi,  qeyri - neft sənayesinə yönələn 

investisiyaların effektivliyində, investisiya mühitinin yaxşılaşdırılması yolu ilə bu 

sferaya investisiyaların cəlbində микроигтисади сявиййядя менежментин кейфиййяти 

мцщцм рол ойнаması, менежментин кейфиййят артымыnın щяр бир мцяссисядя 

йцксяк корпоратив стандартларын тятбигини тяляб etməsi və bu бахымдан öлкядя 

бизнесин тяшкилати – щцгуги формаларыны тякмилляшдирмяyə -  физики шяхс кими фяалиййят 

эюстярян фярди сащибкарлыг субйектинин тядрижян щцгуги шяхсляря чеврилмясини 

стимуллашдырмаğa ehtiyac olduğu göstərilir. Dissertasiyada haqlı olaraq iddia 

edilir ki, koрпоратив менежментин кейфиййятинин артырылмасы цчцн йени идаряетмя 

методларынын тятбиги – аутсорсинг, «ъуст-онтиме» вя с. тятбиги мягсядяуйьундур вя 

беля  методларын тятбиги инвестисийаларын сямярялилийинин йцксялдилмясини, ардыжыл 

олараг, инвестисийа мцщитинин даща да йахшылашдырылмасыны тямин едəр.   

 Садаланан жящятляри цмумиляшдириб, гейд етмяк олар ки, dissertasiya иши там 

мягбул сяvиййядядир vя ян йцксяк гиймятя лайигдир. 
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Елмирящбяр                     «Игтисадиййатынтянзимлянмяси» кафедрасынын 

                                                           баш мцяллими, и.е.н. АзярЩцсейноv 

 

ADIU-nun magistiriRəşidovaSevincNamiqгызынын 

« AZƏRBAYCAN SƏNAYESİNİN QEYRİ-NEFT SEKTORUNDA 

İNVESTİSİYA FƏALLIĞININ YÜKSƏLDİLMƏSİİSTİQAMƏTLƏRİ» 

мювзусунда yazdığı dissertasiya işinə 

 

  Ряй 

 

“Azərbaycan sənayesinin qeyri-neft sektorunda investisiya fəalliğinin 

yüksəldilməsi istiqamətləri” мюvзусу цзря щазырланмыш dissertasiyanı кифайят гядяр 

тякмил щесаб етмяк олар. Беля ки, илк параграфда ölkə iqtisadiyyatının  təbii resurs 

aslılığı məsələsi nəzəri aspektdən aydınlaşdırılır və düzgün olaraq göstərilir ki, 

sosial – iqtisadi inkişafın resurs asılılığının dürüst mənzərəsini yalnız kompleks 

göstəricilər əsasında müəyyənləşdirmək olar. Dissertasiyada iqtisadiyyatın 

şaxələndirilməsi siyasətinin effektivkiyinin həm dətəbii resurs satışından əldə 

edilən gəlirlərin diversifikasiya yönümlü istifadəsindən ciddi asılı olması nəticəsi 

çıxarılır və bu nəticə əsaslıdır. Tədqiqat işində iqtisadiyyatın effektiv 

diversifikasiyaına yönələnən effektiv dövlət siyasətinin Norveçə məxsus olduğu 

göstərilib və buiddia da yanlış deyil. 

Dissertasiya ишинин икинжи фяслиндя Azərbaycandaqeyri-neft sənayesinin 

inkişafının mövcud vəziyyəti ətraflı təhlil edilir və göstərilir ki, Azərbaycanın  qeyri 

– neft sənayesində  son illər müsbət meyllər güclənib,ancaq bu inkişaf mövcud 
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potensiala müvafiq deyildir.Dissertasiyada texnoparkların yaradılması və onlara 

vergi güzəştlərinin tətbiqi, sənayenin inkişafına dair əhatəli bir pqoqramın 

hazırlanması və qəbulu çox effektiv tədbirlər hesab olunub  və bu nəticə də 

düzgündür. Qeyri - neft sənayesində innovasiya proseslərinin sürətlənməsi üçün 

dövlət innovasiya siyasətinin təkmilləşdirilməsinə - elm – istehsal, təhsil – istehsal 

qarşılıqlıəlaqələrinin möhkəmlənməsinə, vergi və amortizasiya siyasətində ardıcıl 

təkmilləşdirmələrə ehtiyac duyulması göstərilib. Bu nəticələr tamamilə düzgündür. 

Dissertasiya işində qeyri – neft sənayesində investisiya fəallığının 

artırılmasıüçün texnopaklarda istifadə edilən güzəştli vergi mühitinin, yeni 

avadanliqlara 50%-li amortizasiya  normalarının  qeyri - neft sənayesinin nisbi 

elmtutumlu sahələrinə tətbiqi gərəkli hesab olunub və magistr məsələyə düzgün 

yanaşıb. 

Dissertasiya işində bəzi kiçik nöqsanlar da mövcuddur və bəzi texniki qüsurlara – 

orfoqrafik səhvlər və.s-ə yol verilib 

 Садаланан жящятляри цмумиляшдириб, гейд етмяк олар ки, dissertasiya иши  

мягбул сяvиййядядир vя йцксяк гиймятя лайигдир. 
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