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GИRИШ 
 

Мялумдур ки, щяр бир дювлят игтисади инкишафа наил 
олмаг истигамятиндя мцсбят тясир еффекти йарадан цсул вя 
васитялярдян истифадя едир. Бу цсул вя васитяляр арасында 
инвестисийа гойулушларынын хцсуси ящямиййяти вардыр. Беля 
ки, инвестисийа гойулушларынын реаллашдырылмасы юлкядя мящ-
сул вя хидмятлярин рягабятгабилиййятлилийинин тямин едил-
мяси, игтисадиййатын таразлы инкишафына наил олунмасы, сосиал 
проблемлярин щялли, елми-техники тяряггинин сцрятляндирил-
мяси, ятраф мцщитин мцщафизяси, дювлятин мцдафия габилий-
йтинин артырылмасы вя с. бу кими мцщцм мясялялярин щяллиня 
ялверишли шяраит йарадыр.  

Цмумиййятля, игтисадиййатын мцхтялиф сащяляриндя 
формалашан мцнасибятлярин тянзимлянмяси просесиндя бир 
васитя кими щцгугун тятбиг олунмасы ХХ ясрин икинжи йа-
рысындан етибарян игтисадчыларын диггятини жялб етмяйя башла-
мышдыр. Бу юзцнц щяр шейдян яввял рягабятин тямин олунмасы 
вя онун горунуб сахланмасында, ямяк базарына мцдахиля 
едилмясиндя, гиймятlяrin вя харижи тижарятин тянзимлянмяси 
сащясиндя даща габарыг эюстярмишдир. Даща сонралар ися 
щцгугун бир тясир васитяси кими цстцн жящятляри, хцсусиля дя 
цмуммяжбури характери онун игтисади мцнасибятлярин тян-
зимлянмяси бахымындан йени кейфиййят эюстярижиси кими гий-
мятляндирилмишдир. Мящз бу аспектдян игтисадиййатын мцх-
тялиф сащяляриндя формалашан мцнасибятляр кими инвестисийа 
фяалиййятинин тянзимлянмяси бахымындан да щцгуг мцстясна 
рол ойнамагдадыр.  

Тясадцфц дейилдир ки, дювлят мцстягиллийини бярпа ет-
дикдян сонра республикамызда щяйата кечирилян комплекс 
тядбирляр ичярисиндя юлкянин нормал фяалиййятинин вя инкишафы-
нын тямин олунмасы бахымындан ганунверижилик базасынын 
формалашдырылмасы просеси эениш вцсят алмыш вя бу просес дя-
йишян игтисади мцщцтя мцвафиг олараг щяля дя давам етдирил-
мякдядир. İqtisadi hadisə və proseslərin məhz hüquqi mexa-
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nizmlər əsasında tənzimlənməsi sahəsində baş verən kəmiyyət 
və keyfiyyət dəqişiklikləri, investisiya fəaliyyətinin tənzim-
lənməsinə də sirayət etmişdir.      

Цмумиликдя республикамызда инвестисийа гойулушу 
иля ялагядар фяалиййят ясасян 1992-жи илдя гябул едилмиш 
«Харижи инвестисийаларын горунмасы щаггында» Азярбайжан 
Республикасынын гануну, 1995-жи илдя гябул едилмиш «Инвести-
сийа фяалиййяти щаггында» Азярбайжан Республикасынын га-
нуну, habelə 1999-жu илдя гябул едилмиш «Инвестисийа фond-
ları щаггында» Азярбайжан Республикасынын ганунлары яса-
сында тянзимлянир. Бунунла йанашы инвесторларын фяалиййятинин 
стимуллашдырылмасы вя ганунверижиликля ялагяляндирилян инвес-
тисийа рискляринин азалдылмасы бахымындан, диэяр норматив-
щцгуги актларда да инвестисийа гойулушу иля баьлы бир сыра 
мягамлар юз əksini тапмышдыр.  

Бу бахымдан, «Иnvestisiya фяалиййятинин щцгуги tяn-
zimlяnmяsi» курсунун гаршысында тялябяляря инвестисийанын 
щцгуги тясбитинин, инвестисийа фяалиййяти нювляринин щцгуги 
тябиятинин, инвесторларын щцгугларынын горунмасынын дювлят 
зяманяти системинин, инвестисийа фяалиййятинин малиййяляшдирил-
мяси мянбяляринин, инвестисийа фяалиййяти иля баьлы валйута 
щесаблашмаларынын щцгуги тясбитинин, инвестисийа фяалиййя-
тиндя бейнялхалг мцгавилялярин щцгуги статусунун, харижи ин-
вестисийа фяалиййятинин щцгуги реъиминин, харижи инвесторларын 
торпаг вя диэяр ямлак щцгугларынын, сярбяст игтисади зона-
ларда харижи инвестисийаларын щцгуги статусунун, инвестисийа 
фяалиййятиня хитам верилмясинин щцгугу проседурунун вя 
инвестисийаларла баьлы мцбащисяляря бахылмасынын щцгуги 
механизминин ашланмасы вя с. кими вязифяляр дурур. 
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I FƏSİL. İNVESTİSİYANIN  
NƏZƏRİ ƏSASLARI 

 
§ 1.1. Инвестисийанын mahiyyəti  

və konseptual aspektləri  
 
Мцасир шяраитдя тясяррцфат щяйатынын мцщцм елементля-

риндян бири  инвестисийа гойулушлары щесаб олунур. О, ясасян 
пул вясаити, мягсядли банк яманятляри, пай, гиймятли каьыз, 
технолоэийа, аваданлыг, лисензийа, тижарят нишанлары, кредитляр, 
мцлкиййят щцгуглары, интеллектуал сярвятляр вя сащибкарлыг фя-
алиййяти обйектляриня йюнялдилян диэяр гиймятлиляр формасында 
тязащцр едир. Мцхтялиф субйектляр тяряфиндян щяйата кечирил-
мясиня бахмайараг, нятижядя инвестисийа гойулушлары дювляти 
марагларын реаллашдырылмасына хидмят едир. 

Цмумиййятля, инвестисийа йени мадди, гейри-мадди вя 
малиййя ещтийатларынын ялдя олунмасы цчцн мювжуд ресурс-
ларын истифадя олунмасыны характеризя едир. Даща эениш мяна-
да ися инвестисийалар игтисади артымы, щямчинин юлкядя игтисади 
инкишафын ялдя олунмасы мягсяди иля зярури малиййя ещтийатла-
рынын формалашмасы механизмини тямин едян игтисади тясир 
кими дя характеризя олуна биляр.  

Инвестисийа мащиййят етибариля мцхтялиф аспектлярдян 
характеризя олунур. Беля ки, мцщасибат нюгтейи нязяриндян 
инвестисийа тясяррцфат фяалиййяти сферасында бцтцн нюв ак-
тивляри, о жцмлядян малиййя вя реал капиталы якс етдирир. Реал 
капитал  формасында чыхыш едян инвестисийалар капитал формалы 
вя йа гейри-малиййя активляри кими  сяжиййяляндирилир ки, онлар 
да ясасян ясас фондларын тякрар истещсалына истигамятлянди-
рилир. Башга сюзля десяк, реал капитал формасында инвестисийа 
бирбаша тякрар истещсала, ясас фондларын йарадылмасына вя йа 
йенилянмясиня йюнялдилир. 

Малиййя капиталы формасында чыхыш едян инвестисийалара 
эялдикдя ися онлар гиймятли каьызлар вя кредитляр формасында 
тязащцр едян малиййя вясаитини характеризя едир. Малиййя ка-
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питалы формасында инвестисийаларын реаллашдырылмасында онларын 
бир щиссяси дярщал, диэяр бир щиссяси ися мцяййян мцддятдян 
сонра реал капитала чеврилир. Лакин, тяжрцбядя малиййя капи-
талынын реал капитала чеврилмямясиня дя раст эялинир. Алынмыш 
вя йа бурахылмыш гиймятли каьызлар бу гябилдян олан инвести-
сийалардыр. Башга сюзля, малиййя капиталы формасында ин-
вестисийа эяляжякдя юлкянин реал капитал формасында ин-
вестисийа гойулушларынын щяйата кечирилмяси васитяси ролуну 
ойнайыр. Инвестисийа щямчинин пул йатырмагла онун дяйярини 
сахламаг, артырмаг вя йа эялирлилийинин тямин олунмасы цчцн 
истифадя олунан алят кими дя дяйярляндирилир. Беля ки, сярбяст 
пул кцтляси инвестисийа щесаб едилмир. Она эюря ки, инфлйасийа 
нятижясиндя нягд пул кцтляси щеч бир эялир эятирмяйи тямин едя 
билмядян дяйярини итиря биляр. Яэяр ейни мябляьдя пул сярбяст, 
дейил щансыса банкда йерляшдирилмиш оларса, артыг о инвестиси-
йа  кими дяйярляндирилир вя мцяййян эялир эятирмясини тямин 
едир.    

Гейд етмяк лазымдыр ки, мцасир шяраитдя инкишаф етмиш 
малиййя институтларынын реал инвестисийаларын артым темпиня 
йцксяк тясир имканлары вардыр. Лакин, бир гайда олараг бу ики 
формада тязащцр едян инвестисийалар бир биринин тамамлайыжы-
сыдыр. Мясялян, бир фирма йени истещсал обйектинин тикилмяси 
мягсядиля мцяййян вясаитя ещтийаж дуйур. О, бу заман реал 
инвестисийаларын малиййяляшдирилмясини гиймятли каьыз сатышы 
щесабына щяйата кечирир. Бу заман гиймятли каьызларын алын-
масы алыжылар цчцн малиййя инвестисийасы ролуну ойнайыр. 
Онлар сащиб олдуглары гиймятли каьызлары диэярляриня сатмаг-
ла мцяййян мянфяяти тямин едирляр. Нятижядя ялдя олунан 
вясаит тикилян истещсал обйектинин мцлкиййятчисиня бирбаша 
мянфяят эятирмяся дя, реал инвестисийаларын артымы цчцн жялб-
едижи  стимул йаратмыш олур.  

Макро сявиййядя игтисади инкишафын тямин олунмасы 
бахымындан инвестисийа икили рол ойнайыр. Беля ки, мяжму 
хяржлярин мцщцм компаненти олан инвестисийанын динами-
касы бирбаша мяжму тялябя бюйцк тясир эюстярир. Гейд едяк 



 9 

ки, мяжму тялябин дяйишмяси ися сон нятижядя мяшьуллуьун 
сявиййясиня тясирдя юз яксини тапыр.  Бунунла йанашы олараг, 
инвестисийалар капитал йыьымына эятириб чыхарыр. Йяни, ясас 
фондларын артымы сон нятижядя юлкянин узунмцддятли игтисади 
инкишафыны тямин едир. Башга сюзля, инвестисийа гыса дюврдя 
мяжму тялябя вя капиталын формалашмасы иля узунмцддятли 
игтисади инкишафа тясир имканына малик олмуш олур.  

Инвестисийа гойулушларынын щяйата кечирилмясинин зяру-
рилийини мцхтялиф амилляр шяртляндиря биляр. Цмумиликдя щямин 
амилляри ашаьыдакы цч ясас група айырмаг мцмкцндцр: 

• мювжуд мадди-техники базанын йенилянмяси; 
• истещсал фяалиййяти сферасынын эенишляндирилмяси; 
• йени фяалиййят нювляринин мянимсянилмяси. 
Гейд етмяк лазымдыр ки, бу факторлар айры-айрылыгда 

спесифик хцсусиййятляря малик олмаларына бахмайараг, нятижя 
етибариля онлар истещсал фяалиййятинин жямиййятдя артан тялəба-
тын юдянилмяси истигамятиндя пропорсионаллыьын тямин олун-
масына имкан йарадыр. 

Yuxarıda qeyd olunanlarla yanaşı olaraq investisiyanın 
mahiyyəti hər bir ölkənin müvafiq qanunvericilik aktları ilə də 
müəyyən edilir. Respublikamızda investisiyanın hüquqi təsbiti 
“İnvestisiya fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
qanunda öz əksini tapmışdır. Müvafiq qanunla Azərbaycan 
Respublikasının ərazisində investisiya fəaliyyətinin ümumi so-
sial, iqtisadi və hüquqi şərtləri müəyyənləşdirilmişdir. Müvafiq 
qanun investisiyanın Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyatına 
intensiv cəlb olunmasına, ondan ölkənin sosial-iqtisadi baza-
sının, habelə beynəlxalq iqtisadi əməkdaşlığın və inteqrasiyanın 
inkişafı üçün səmərəli istifadə edilməsinə yönəldilmişdir. 
“İnvestisiya fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
qanunda investisiya, gəlir (mənfəət) və ya sosial səmərə əldə 
etmək məqsədi ilə sahibkarlıq və digər fəaliyyət növləri obyekt-
lərinə qoyulan maliyyə vəsaitləri, habelə maddi və intellektual 
sərvətlər kimi xarakterizə edilmişdir. Burada  vəsait və sərvətlər 

 10

dedikdə,  pul vəsaiti, məqsədli bank əmanətləri, kreditlər, pay-
lar, səhmlər, digər qiymətli kağızlar, daşınar və daşınmaz əm-
lak, müvafiq qaydada rəsmiləşdirilmiş elmi-təcrübi və digər in-
tellektual sərvətlər, bu və ya digər istehsal növünün təşkili üçün 
zəruri olan, ancaq patentləşdirilməmiş texniki sənədləşdirmə, 
vərdiş və istehsalat təcrübəsi kimi tərtib edilmiş texniki, tex-
noloji, kommersiya və digər biliklərin məcmusu ("nou-hau"), 
torpaqdan, sudan və digər ehtiyatlardan, binalardan, qurğular-
dan, avadanlıqdan istifadə hüquqları, habelə müəlliflik hüqu-
qundan irəli gələn və başqa əmlak hüquqları və s. kimi xarak-
terizə olunur. 

İnvestisiya ilə müxtəlif xüsusiyyətlərinə görə oxşar 
cəhətlərə malik olan kapital qoyuluşu xüsusi bir istiqamət kimi 
fərqləndirilir. Belə ki, “İnvestisiya fəaliyyəti haqqında” Azər-
baycan Respublikasının qanuna əsasən, əsas fondların yara-
dılmasına və təkrar istehsalına, habelə maddi istehsalın digər 
formada inkişafına investisiya, kapital qoyuluşları formasında 
həyata keçirilir. 

Мцасир дюврдя инвестисийалар nəzəri baxımdan, мцхтялиф 
критерийалара эюря дя фяргляндирилир. Бу критерийалар арасында 
ян мцщцм оланлары инвестисийа гойулушунун капитала йюнял-
дилмясиня эюря, онун реаллашдырылдыьы заман мейдана чыхан 
рисклярин сявиййясиня эюря, щямчинин инвестисийа тсиклинин 
давам етмясиня вя реаллашдырылма субйектиня эюря олан кри-
терийалар щесаб едилир. Гейд едяк ки, йухарыда садаланан щяр 
бир критерийа цзря инвестисийаларын конкрет нювляри фярглянди-
рилир ки, онлар да характерик хцсусиййятляря малик олмагла 
груплар формалашдырыр. Дейилянляр даща айдын формада 
aşağıdakı схемdə якс етдирилмишдир: 
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Схем.  Мцхтялиф критерийалар цзря инвестисийанын нювляри 
 

Гейд етмяк лазымдыр ки, игтисади инкишафын тямин олун-
масы истигамятиндя инвестисийанын сямяряляшдирижи ролунун 
мцяййян едилмяси бахымындан müxtəlif konsepsiyalar форма-
лашмышдыр. Беля ки, щяля неоклассик нязяриййя тяряфдарлары 
шяхси йыьымларын ямяля эялмяси ганунауйьунлугларыны, инвес-
торларын давранышы вя инвестисийа гярарларынын верилмяси 
мотивлярини ясасландырмышлар. Мяшщур АБШ игтисадчысы, Нобел 
мцкафаты лауреаты Жеймс Тобин портфел инвестисийаларын сечил-
мяси нязяриййясини ишляйиб щазырламышдыр. Онун фикринжя, 
инвесторлар даща йцксяк рискли фяалиййятля аз рискли фяалиййяти 
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(интеллектуал) 
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Дювлят 

Шяхси Рискли 

Етибарлы 

Гыса 
мцддятли 

Узун 
мцддятли 
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оптимал узлашдырмаьа чалышырлар ки, щяйата кечирдикляри го-
йулушларда таразлыьа наил олсунлар. Бунунла йанашы олараг о, 
инвестисийа гойулушларынын игтисади инкишаф бахымындан ялдя 
олунан нятижялярин мясряфлярля мцгайися олунмадыьы мцяй-
йян щяддя гядяр щяйата  кечирилмясини мягсядяуйьун щесаб 
едирди. 

Инвестисийа гойулушларына щялледижи ящямиййят верян 
нязяриййя мяшщур инэилис игтисадчысы Ж.М. Кейнсин игтиса-
диййаты тянзимлямяк цчцн иряли сцрдцйц нязяриййя олмушдур. 
Дювлятин игтисадиййата актив мцдахилясиня цстцнлцк верян 
Кейнс игтисади инкишаф вя сабитлийя наил олмаг истигамятиндя 
инвестисийа гойулушларына хцсуси ящямиййят верирди. Онун 
фикринжя, мящз инвестисийа гойулушларынын щяжминдя баш ве-
рян дяйишиклик игтисади активлийин тяканверижи гцввясидир. Баш-
га созля, инвестисийаларын сямярялилийи, онлардан эюзлянилян 
эялир вя щямин эялирин щяжми ня гядяр йцксяк оларса истещ-
салын мигйасы вя темпляри дя бир о гядяр йцксяк олар. Кейнс 
XX ясрин яввялляриндя бцтцн гярб дцнйасыны бцрцйян фя-
лакяти, ишэцзар даиряляр тяряфиндян реаллашдырылан инвестисийа 
гойулушларынын щяжминин зярури щяддя олмамасынын, йахуд 
да инвестисийаларын чатышмамасынын нятижяси кими гиймятлян-
дирирди. О, инвестисийаларын сявиййясиня бир чох амиллярин, мя-
сялян йыьыма олан мейлин тясир эюстярмясини гейд едирди. Бу 
эялирин о щиссяси щесаб едилир ки, билаваситя йыьыма йюнялдил-
мишдир.  

Тяжрцбя эюстярир ки, инвестисийа гойулушларынын малиййя 
вя гейри-малиййя активляри формасында щяйата кечирилмяси 
арасындакы мцнасибят мящз фаиз дяряжясиндян асылыдыр. Беля 
ки, яэяр йцксяк фаиз дяряжяси мювжуддурса, онда малиййя 
гойулушларынын  щяжми артыр, яксиня ашаьы сявиййяли фаиз дяря-
жяляринин мювжудлуьу шяраитиндя гейри-малиййя активляринин 
артымы мцшащидя олунур. Башга сюзля десяк, эяляжяк игтисади 
фяалиййят бахымындан ялдя олунан эялирин сявиййяси фаиз дяря-
жясиндян цстцн  олажагдырса, онда инвестисийаларын щяжми ар-
тажагдыр. Бу заман инвестисийа гойулушундан ялдя олунан 
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эялирин, фаиз дяряжясиня эюря ялдя олунан эялирдян артыг 
олмасы, яманят сащиблярини максимум артыма мейл етмяйя 
вадар едяжякдир. Беляликля, онлар сон нятижядя яманятляринин 
реал капитала чеврилмясиндя мараглы олажаглар. Фаиз дяряжяси-
нин эялиря нисбятян аз олмасы ися кредит алынмаларына стимул 
йарадыр. Щансы ки, щямин кредитляр билаваситя инвестисийалара 
йюнялдилир.  

Кейнс тялябин артымына манея тюрядян амиллярдян бири 
кими инвестисийа гойулушларынын сямярялилийинин аз олмасыны 
эюстярирди. Беля ки, йыьылмыш капиталын щяжминин артмасы иля 
мянфяят нормасы капиталын  мящсулдарлыьынын азалмасы гану-
нунун тясири алтында ашаьы дцшцр. Йяни, яэяр мянфяят нормасы 
фаиз нормасындан еля кяскин фярглянмирся, онда истещсалын 
эенишляндирилмясиндян вя модернляшдирилмясиндян йцксяк эя-
лирин ялдя олунмасы даща аз жязбедижи олур. Буна эюря дя 
инвестисийа ямтяяляриня тяляб ашаьы дцшцр. Тядиййя габилий-
йятли тялябин эенишляндирилмясиндя щялледижи рол ойнайан 
инвестисийалары Кейнся эюря ашаьыдакы йолларла артырмаг олар:  

Биринжиси, банкларын вя диэяр кредит тяшкилатларынын кре-
дит фаизляринин ашаьы салынмасы васитясиля. Бу заман гойулуш-
ларын сон сямярялилийинин йцксялмясинин  тясири алтында инвес-
тисийалар артажагдыр;  

Икинжиси, дювлят хяржлярини, йяни дювлят капитал гойулуш-
ларыны артырмаг вя ямтяялярин дювлят тядарцкцнц эенишлян-
дирмяк васитясиля;  

Цчцнжцсц, капитал гойулушларынын сямярялилийинин йцк-
сялдилмясиля. Бунунла Кейнс тясдиг едир ки, нятижядя истещсал 
эенишляняжяк, ялавя ишчиляр жялб олунажаг вя ишсизлик мцяййян 
мянада ихтисара дцшяжякдир.  

Цмумиййятля, эениш тякрар истещсал мцнасибятляри сис-
теминдя инвестисийалар мцщцм структурйарадан функсийаны 
йериня йетирир. Башга сюзля, игтисадиййатын эяляжяк инкишафы 
онун щансы сащясиня вясаит гойулушундан асылыдр. Беля ки, 
милли эялирин йыьым фондуну артырмагла истещсалын эяляжяк 
артымы баш верир. Онун щесабына йаранан инвестисийаларын 
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пайлашдырылмасы нятижясиндя ися эениш тякрар истещсал просе-
синин сямярялилийи тямин олунур. Бу заман инвестисийалар ня 
гядяр сямярялидирся милли эялирин артымы да о гядяр йцксякдир. 
Беляликля, йухарыда инвестисийа гойулушлары щаггында бязи 
нязяри мясяляляря диггят йетирмякля вя онлары цмумиляш-
дирмякля беля нятижяйя эялмяк олар ки, инвестисийа узунмцд-
дятли вясаит гойулушу олмагла щям юлкя дахилиндя, щям дя 
онун щцдудлары хариъиндя мянфяят ялдя етмяк мягсядиля йени 
мцяссисялярин йарадылмасына, фяалиййятдя олан мцяссисялярин 
модернляшдирилмясиня, йени технолоэийаларын мянимсянилмя-
синя йюнялдилмиш фяалиййяти характеризя едир.  

 
Yoxlama sualları 

 

1. İnvestisiya dedikdə nə başa düşürsünüz? 
2. İнвестисийа kimi xarakterizə olunan vəsait və sərvətlərə nə 

misal göstərilə bilər? 
3. İнвестисийа гойулушларынын щяйата кечирилмясинин 

зярурилийини şərtləndirən амилляр hansılardır? 
4. Makroiqtisadi baxımdan investisiyanı necə xarakterizə 

olunur?  
5. Ж.М. Кейнсин investisiya qoyuluşları ilə bağlı baxışları 

haqqında nə deyə bilərsiniz? 
 

§ 1.2. Инвестисийанын сосиал-игтисади мязмуну 
 
Инвестисийа цмуми дахили мящсулун тяркибиндя бир 

компонент кими чыхыш едир вя о щяр бир жямиййятдя игтисади 
инкишафа наил олмаг вя милли сярвятин артырылмасыны тямин 
етмяк цчцн зяруридир. Беля ки, макроигтисади таразлыг вя 
мяшьуллуьун сявиййяси игтисадиййата гойулан инвестисийанын 
щяжми иля ялагядардыр. Щяр бир дювлят инвестисийа гойулушуну 
артырмаьа вя бунун да нятижясиндя ЦДМ вя милли эялири 
артырмаьа чалышыр.  
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Cəmiyyət miqyasında игтисади инкишафы нормал давам 
етдирмяк цчцн ялдя олунан эялирин бир гисми йенидян истещ-
сала йюнялдилмялидир. Игтисади жящятдян инкишаф етмиш юлкя-
лярдя ЦДМ-да investisiya гойулушларынын хцсуси чякиси 50%-
дян 45%-я гядяр тяряддцд едир. Bu baxımdan, щяр бир юл-
кянин игтисади инкишаф сявиййяси инвестисийа гойулушларына ай-
рылан вясаитлярин хцсуси чякиси иля мцяййян олунур. Инвестисийа 
гойулушлары чох олан юлкялярдя игтисади инкишафын сявиййяси дя 
йцксяк олур.  

Мцасир игтисади ядябиййатларда инвестисийа гойулушла-
рынын щяжми вя сявиййясини шяртляндирян бир сыра амилляр эюстя-
рилмишдир. Müvafiq амиллярдяn асылы олараг инвестисийа гойу-
лушларынын хцсуси чякиси ашаьы вя йухары ола биляр. Щямин 
амилляря ишсизлик сявиййяси, истещсалын сявиййясинин aşağı дцш-
мяси вя с. aiddir. Ümumilikdə reallaşdırılan инвестисийа гойу-
лушлары истещсалын щяжминин артмасыны тямин етмялидир. Qeyd 
olunan məqam investisiya qoyuluşu ilə əlaqədar тятбиг олу-
нан йени аваданлыг вя техналоэийаларın щям техники, щям дя 
игтисади жящятдян сямяряли олмasını şərtləndirir. Bu baxımdan, 
инвестисийа гойулушлары əsasən aşağıdakı истигамятlərдя щяйата 
кечирилир: 

• ясас фондларын эениш тякрар истещсалına investisiyalar. 
Бу istiqamətdə reallaşdırılan investisiyalara капитал гойулуш-
лары да дейилир ки, о да  özlüqündə бир нечя йеря бюлцнцр: йени 
тикинти хяржляри, бярпа хяржляри, монтаъ хяржляри вя с. 

• дювриййя фондларына investisiyalar. Бурайа хаммал, 
материал вя с. istiqamətində yönəldilən vəsaitlər дахилдир.  

Инвестисийа хяржляри игтисадиййатда капитал артымыны тя-
мин едян вя мящсул боллуьу йарадан хяржлярдир. Бунunla 
yanaşı инвестисийа хяржляри милли эялирля вя мяшьуллуг иля бир-
баша ялагядардыр. Бу ялагя дцз мцтянасибдир. Йяни игтиса-
диййатда инвестисийа гойулушу щяйата кечирян заман милли 
эялир вя мяшьуллуг сявиййяси йцксялир. Йыьым ися инвестисийа 
артымынын тярсидiр. Беля ки, йыьым ялдя олунан мянфяятин бир 
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щиссясинин ещтийат кими топланмасыны ифадя едирся, инвестисийа 
ялдя олунан вясаитлярин истещсала гойулмасы вя истифадясини 
ифадя едир.  

Hər bir дювлятдя müxtəlif сосиал характерли проблемляр 
мейдана эялир. Мяшьуллуг бу проблемлярин ичярисиндя ян 
габарыг мцшащидя олунаныдыр. Беля ки, xüsusilə кечид дюв-
рцндя бу проблем даща кяскин характер алыр вя онун тямини 
дювлят сявиййясиндя зярурятя чеврилир. Бу бахымдан щяйата 
кечирилян инвестисийа гойулушларынын мцсбят нятижяляриндян 
бири дя мяшьуллуг проблеминин щялли иля баьлыдыр. Başqa sözlə 
desək, инвестисийа гойулушларында сон мягсяд максимум 
мянфяят ялдя етмякдирся, она наил олмаьын башлыжа васитяси 
мяшьуллуг проблемини мцяййян мянада тянзимлямякдир. 
Даща дягiг ifadə etmiş olsaq инвестисийа гойулушунун бу 
проблемин щяллиндя ролу ондан ибарятдир ки, щяйата кечирилян 
йени investisiya qoyuluşları, iş гцввясинə tələbi зярурятя че-
вирир. Анжаг бир жящяти дя гейд етмяк лазымдыр ки, мцяййян 
техники вярдишляря вя габилиййятя малик олан ямяк габилиййятли 
инсанларын дюврцн тялябиня жаваб веря билмямяси ишля тямин 
олунмада мцяййян чятинликляр йарадыр. Буна бахмайараг 
инвестисийа гойулушу сон нятижядя mяшьуллуг проблеминин 
щяллиня мцсбят тясир эюстярир.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, жямиййятин тялябатындан асылы 
олараг истещсалын эетдикжя эенишляндирилмяси вя игтисадиййатда 
йени структур дяйишикликляринин щяйата кечирилмяси инвестисийа 
гойулушларынын щяжминдян хейли асылыдыр. Инвестисийа гойулуш-
лары сосиал-игтисади инкишафын ясас макроигтисди эюстярижиля-
ринин эетдикжя йцксялдилмясиня, ящалинин мадди-мяняви щяйат 
сявиййясинин йахшылашдырылмасына вя цмумиликдя игтисадиййа-
тын артым темпиня юз тясирини эюстярир. Бу бахымдан ЦДМ-ун 
структурунда ясасян апарыжы сащялярин ролунун эетдикжя 
артырылмасы даща мягсядяуйьундур.  

Инвестисийа гойулушунун ясас мягсядляриндян бири дя 
мящз мадди истещсал сащяляриндя пропорсионаллыьы тямин 
етмякдян ибарятдр. Инкишаф етмиш юлкялярин тяжрцбяси эюстярир 
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ки, ЦДМ-ун 65 %-дян чоху сянайе вя кянд тясяррцфатынын 
пайына дцшцр. Республикамызда ися бу эюстярижи qənaətbəxş 
deyildir. Бу бахымындан ölkədə щяйата кечирилян инвестисийа 
гойулушларынын структурунда müvafiq дяйишикликлярin апарыл-
маsı məqsədəuyğun olardı. Беля ки, сянайе истещсалында нефт-
газ щасилаты иля йанашы олараг, onun диэяр сащяляринин, щям-
чинин аграр секторун сцрятли инкишафыны тямин етмяк мяг-
сядиля инвестисийа гойулушларыныn йюнялdilməsi мягсядяуйьун 
оларды.  

Инвестисийа иля мцщцм макроигтисади эюстярижи олан 
ЦДМ арасында да гаршылыглы ялагя мювжуддур. Беля ки, 
игтисади ядябиййатларда тез-тез раст эялinən investisiya мул-
типикаторu анлайышы, мящз инвестисийа гойулушларынын артымы 
иля ЦДМ-ун артымı арасындакы ялагяни характеризя едир. 
C.M.Кейнсə эюря мултипикатор инвестисийанын həcminin дяйи-
шилмясиндян асылы олараг олараq, ÜDM-in дяйишилмясини эюс-
тярян ямсалдыр. Йяни, Мултипикатор (М) = ∆ ЦДМ/∆ Инвести-
сийа. Buradan aydın olur ki, инвестисийа иля ЦДМ арасында 
мцтянасибlik вардыр. Беля ки, инвестисийанын артмасы нятижя-
синдя ЦДМ да артыр. Йухарыда гейд олунанлар бир даща сц-
бут едир ки, инвестисийа гойулушларынын игтисади инкишафда ролу 
данылмаздыр.  

Милли игтисадиййатда игтисади инкишаф наминя реаллашды-
рылан инвестисийалар дювлятин əhəmiyyətli hissəsi бцджя hesa-
bına maliyyələşdirildiyindən, верэи эялирляринин артымы инвес-
тисийа хяржляринин артымы üçün zəmin yaradır.  

Кечид дюврцндя баш верян дяйишикликlяря уйьун олараг 
сосиал инфраструктурун тянзимлянмясиндя дя дювлятин ролу вя 
функсийасы эенишдир. Сосиал инфраструктур обйектляринин 
тякмилляшдирилмяси вя онларын даща да инкишаф етдирилмясиндя 
инвестисийа гойулушларынын ролу техналоэийаларын жялб олун-
масында юзцнц эюстярир. Йени техналоэийалар тятбиг олунан 
məkanda mahiyyətcə yeni olan вярдишлərin yaranması ящалинин 
интеллектуал сявиййясинин йцксялдилмясиндя мцсбят рол ойна-
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йыр. Щям дя йени техналоэийаларын кцлли мигдарда вясаит 
тяляб етмяси онларын мцхтялиф мянбяляр щесабына инвестисийа 
формасында реаллашдырылмасы дювлят цчцн даща мягсядяуй-
ьун варианта чеврилмиш олур. Beləliklə, investisiya qoyuluşu 
nəinki iqtisadi, habelə sosial problemlərin həlli baxımından da 
əlverişli vasitədir. Bu baxımdan, милли игтисадиййатын форма-
лашмасында вя онун инкишафында инвестисийалар мцщцм рола 
маликдир. Онларын мящдудлуьу ися щяйата кечирилян инвес-
тисийа гойулушларындан даща сямяряли истифадяни шяртляндирир. 

 
Yoxlama sualları 

 

1. İnvestisiyanın iqtisadi məzmunu nəyi ifadə edir? 
2. İнвестисийа nə kimi sosial effektlər törətmək qabiliyyətinə 

malikdir? 
3. İнвестисийа гойулушларынын səviyyəsini müəyyən edən амил-

ляр hansılardır? 
4. Məşğulluqla investisiya qoyuluşları arasında nə kimi 

əlaqəlilik vardır?  
5. İnvestisiya multiplikatoru haqqında nə deyə bilərsiniz? 
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II FƏSİL. İNVESTİSİYA FƏALİYYƏTİNİN  
TƏŞKİLİ 

 
§ 2.1. Инвестисийа фяалиййяти və onun növləri 

 
Инвестисийа гойулушу иля баьлы щяйата кечирилян тядбирля-

рин мяжмусу инвестисийа фяалиййяти кими характеризя олунур. 
Мцвафиг фяалиййяти реаллашдыран субйектляр ися инвесторлар 
адландырылыр. Инвестисийаларын характериня вя мцлкиййятин 
формасына эюря инвесторлар iki qrupa, yəni фярди вя институсио-
нал инвесторлара айрылыр. Фярди инвесторлар юз вясаитляри щеса-
бына инвестисийа фяалиййятини щяйата кечирмякля юз мадди ма-
рагларыны эцдцрляр. Онлар малик олдуглары сярбяст вясаитдян 
истифадя етмякля ялавя эялир эютцрмялярини башлыжа амал кими 
qiymətляндирирляр. Фярди инвесторлар юз капиталıны мцстягил 
сурятдя идаря етмякля инвестисийа  фяалиййятини щяйата кечир-
дикляри щалда, инстутитсуионал инвесторлар башгаларынын вясаит-
ляринин идаря олунмасы нятижясиндя эялир ялдя едirlər. Адятян 
малиййя институтларынын, o cümlədən банкларын, сыьорта ком-
панийаларынын, хцсуси фондларын, щabelə бязи щалларда физики 
шяхслярин тяклифляри нятижясиндя институтсионал инвесторларын фя-
алиййяти тяшкил олунур. Başqa sözlə, институтсионал инвесторлар 
юз  капиталларыны жялб олунмуш мцштярилярin яманятлярinдян 
формалашдырырлар. Онларын ясас фяалиййят göstərdiyi məkan 
гиймятли каьызлар базарыдыр. Ейни заманда мадди инвестисийа 
фяалиййяти иля мяшьул олан институтсионал инвесторлара да раст 
эялинир. 

Гейд едяк ки, узунмцддятли инвестисийа гойулушлары 
щяйата кечирилян заман инвесторлар, эяляъякдя мянфяят ялдя 
етмяк мягсядиля пул ещтийатларындан имтина едирляр. Алынан 
мянфяят ися тез ялдя олунмур. О, адятян хяръляр баша чатдыг-
дан сонракы дювря тясадцф едир. Bunula belə, кечид игтисадий-
йаты инвестисийа фяалиййятинин формалашмасына вя инкишафына 
хцсуси йанашма тяляб едир. Бу истигамятдя башлыжа йери гейри-
дювлят инвесторлары тутур. Онлар жялб олунмуш вясаитляр 
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щесабына игтисадиййатын бу вя йа диэяр сащяляриня йатырымлар 
етмякля йанашы, ейни заманда мцхтялиф малиййя базарларында 
ямялиййатлары щяйата кечирирляр.  

Бу аспектдян инвестисийалар бирбаша вя портфел инвес-
тисийа олмагла да фяргляндирилир. Бирбаша инвестисийалар са-
щибкар капиталынын инвестисийалашан обйектин идаряетмя бахы-
мындан там нязарятя эютцрцлян щиссясини тяшкил едир. Са-
щибкар капиталынын галан щиссяси йалныз мянфяят ялдя етмяк 
мягсяди дашыйырса портфел инвестисийа адланыр. Башга сюзля, 
портфел инвестисийа инвестисийалашан обйектин идаряедилмяси 
бахымындан иштирак щцгугуну тямин етмиш олур. Бу мянада 
портфел инвестисийа гиймятли каьызлар, хцсусян истиграз вя 
сящмляри ящатя етмякля мцддяти, эялири вя рискляри баланслаш-
дыран инвестисийа гойулушу кими характеризя олунур.  

Инвестисийанын хцсуси ящямиййяти истещсалын перспектив 
структурунун формалашдырылмасында вя сосиал мягсядлярин 
щяйата кечирилмясиндя юзцнц эюстярир. Беля ки, дювлятин 
щяйата кечирдийи инвестисийа сийасяти капитал гойулушларынын 
приоритет  истигамятлярини мцяййян едир.  Мящз бу амил игтиса-
диййатын сямярялилийинин йцксялдилмясиндя башлыжа рол 
ойнайыр. Ейни заманда юлкя игтисадиййатынын сямяряли инки-
шафынын, онун айры-айры реэионларынын, сащяляринин вя йени 
мцлкиййят формаларынын йаранмасы инвестисийа сийасятинин 
характери иля мцяййян олунур. Беля ки, мцасир дюврдя инвес-
тисийа сийасятинин башлыжа мягсяди игтисадиййатын инкишафынын 
интенсив йолунун, мясряфлярин сявиййясинин азалдылмасы иля 
мцшаият олунан истещсал потенсиалынын вя фяалиййят эюстярян 
ясас истещсал фондларынын истифадясинин эенишляндирилмясиня го-
йулушларын артырылмасыдыр.  

Beləliklə, bu kimi prinsipial xarakterə malik məsələlər 
investisiya fəaliyyətinə xüsusi yanaşma tələb edir. Məhz belə 
yanaşmanın nəticəsidir ki, investisiya fəaliyyəti “İnvestisiya 
fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunda ge-
niş formada öz əksini tapmışdır. Müvafiq qanuna əasasən in-
vestisiya fəaliyyəti dedikdə, investorların investisiya qoyuluşu 
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və onun həyata keçirilməsi ilə əlaqədar bütün hərəkətlərinin 
məcmusu nəzərdə tutulur. Investisiya fəaliyyətinin növləri isə 
aşağıdakı kimi təsnifləşdirilir: 

• Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları, qeyri-
dövlət müəssisə, idarə, təşkilat və qurumları tərəfindən həyata 
keçirilən özəl investisiya fəaliyyəti; 

• Dövlət hakimiyyət və idarəetmə orqanları, habelə 
müəssisə, idarə və təşkilatları tərəfindən büdcələrin, büdcədən-
kənar fondların və özlərinə məxsus borc vəsaitinin hesabına 
həyata keçirilən dövlət investisiya fəaliyyəti; 

• xarici vətəndaşlar, hüquqi şəxslər, dövlətlər, beynəl-
xalq maliyyə təşkilatları, habelə vətəndaşlığı olmayan şəxslər 
tərəfindən həyata keçirilən xarici investisiya fəaliyyəti; 

• Azərbaycan Respublikasının və xarici dövlətlərin 
vətəndaşları, hüquqi şəxsləri və dövlətlər tərəfindən həyata ke-
çirilən birgə investisiya fəaliyyəti. 

İstehsalata və sosial sahəyə elmi-texniki tərəqqinin nai-
liyyətlərinin tətbiq etmək üçün investisiya fəaliyyətinin bir 
forması kimi innovasiya fəaliyyəti çərçivəsində həyata keçirilə 
bilər. Belə fəaliyyətə isə aşağıdakılar daxildir: 

• uzunmüddətli elmi-texniki proqramların reallaşdı-
rılması; 

• iqtisadiyyatın strukturunun təkmilləşdirilməsi məq-
sədi ilə məhsuldar qüvvələrin strukturunda keyfiyyət dəyişik-
likləri məqsədilə fundamental tədqiqatların maliyyələşdi-
rilməsi; 

• texnika və texnologiyanın yeni növlərinin işlənib 
hazırlanması və tətbiqi. 

İqtisadiyyatın bütün sahələrində hər hansı əmlak, o 
cümlədən əsas fondlar və dövriyyə vəsaiti, qiymətli kağızlar, 
məqsədli pul əmanətləri, elmi-texniki məhsullar, intellektual 
sərvətlər, digər mülkiyyət obyektləri, habelə əmlak hüquqları 
investisiya fəaliyyətinin obyekti ola bilər.  
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Yaradılması və istifadə edilməsi Azərbaycan Respubli-
kasının qanunvericilik aktları ilə müəyyənləşdirilmiş sanitariya-
gigiyena, radiasiya, ekologiya, arxitektura və digər normaların 
tələblərinə uyğun gəlməyən, habelə vətəndaşların, hüquqi şəxs-
lərin və dövlətin qanunla müdafiə edilən hüquq və mənafelərini 
pozan obyektlərə investisiya qoyulması isə qadağandır. 

İnvestisiya fəaliyyəti ilə bağlı maraq doğuran məsələ-
lərdən biri də onu həyata keçirən subyektlərlə bağlıdır. Bu ba-
xımdan, Azərbaycan Respublikasının qanunveriıiliyi investisiya 
fəaliyyətinin subyektləri ilə əlaqədar aşağıdakıları müəyyən 
edir: 

- Azərbaycan Respublikasının və xarici ölkələrin vətən-
daşları və hüquqi şəxsləri, vətəndaşlığı olmayan şəxslər, habelə 
dövlətlər investisiya fəaliyyətinin subyektləri (investorları və 
iştirakçıları) ola bilərlər. 

- Özünə məxsus olan, borc götürdüyü və ya cəlb etdiyi 
maliyyə vəsaitini, maddi və intellektual sərvətləri investisiya 
fəaliyyəti obyektlərinə qoymaq haqqında qərar qəbul edən, ha-
belə onlardan istifadə olunmasını təmin edən subyektlər inves-
torlardır (sərmayədarlardır). 

- investorlar investisiya fəaliyyətində əmanətçi, kreditor 
və alıcı qismində çıxış edə, habelə investisiya fəaliyyətinin 
istənilən iştirakçısının funksiyalarını yerinə yetirə bilərlər. 

- investisiya fəaliyyətinin həyata keçirilməsini sifa-
rişlərin icraçısı qismində və ya investorların tapşırığı əsasında 
təmin edən Azərbaycan Respublikasının və xarici dövlətlərin 
vətəndaşları və hüquqi şəxsləri, habelə vətəndaşlığı olmayan 
şəxslər investisiya fəaliyyətinin iştirakçılarıdır. 

Azərbaycan Respublikası ərazisində investisiya fəaliy-
yətinin həyata keçirilməsi zamanı yaranan münasibətlər mü-
vafiq qanunla və Azərbaycan Respublikasının digər qanunları, 
habelə onlar əsasında qəbul edilmiş qanunvericilik aktları, eyni 
zamanda beynəlxalq müqavilələri ilə tənzimlənir. Azərbaycan 
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Respublikası investorlarının xarici dövlətin ərazisində investisi-
ya fəaliyyəti isə həmin dövlətin qanunvericiliyi ilə tənzimlənir. 

İnvestisiya fəaliyyəti subyektlərinin aşağıdakı hüquqları 
qanunvericiliklə öz təsbitini tapmışdır: 

1. Azərbaycan Respublikası ərazisində mülkiyyət for-
masından və təsərrüfat fəaliyyətinin növündən asılı olmayaraq 
investisiya fəaliyyətinin bütün subyektləri investisiya fəaliy-
yətinin həyata keçirilməsi sahəsində bərabər hüquqlara ma-
likdirlər. 

2. “İnvestisiya fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Res-
publikasının qanunu və ya Azərbaycan Respublikasının digər 
qanunvericilik aktları ilə investisiya qoyulması qadağan edilən 
və ya məhdudlaşdırılan obyektlər istisna olmaqla, hər hansı 
obyektə investisiya qoyuluşu investorun müstəsna hüququdur 
və qanunla qorunur. 

3. İnvestor müstəqil surətdə investisiya qoyuluşunun 
məqsədini, istiqamətini, növünü və həcmini müəyyənləşdirir, 
onun həyata keçirilməsi üçün müqavilə əsasında, o cümlədən 
müsabiqə (tender) və hərrac yolu ilə fiziki və hüquqi şəxsləri 
investisiya fəaliyyətinin iştirakçısı qismində cəlb edir. 

4. Azərbaycan Respublikasının qanunvericlik aktlarına 
uyğun olaraq investor ölkə ərazisində investisiyanın obyektlə-
rinə və nəticələrinə sahiblik, istifadə və sərəncam vermək, həm-
çinin reinvestisiya və ticarət əməliyyatları həyata keçirmək 
hüquqlarına malikdir. 

5. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə 
müəyyən edilmiş mülkiyyət hüququ əmələ gətirməyən obyekt-
lərə investisiya qoyulması sonradan onlara sahiblikdə, əməli 
idarəetmədə və ya belə obyektlərin istismarından əldə edilən 
gəlirdə investorun iştirak hüququnu istisna etmir. 

6. İnvestorun qərarı ilə investisiyaya və onun nəticə-
lərinə sahiblik, istifadə və sərəncam hüquqları qanunla müəy-
yənləşdirilmiş qaydada digər fiziki və hüquqi şəxslərə verilə 
bilər. Hüquqların bu cür verilməsi zamanı yaranan qarşılıqlı 
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münasibətlər onların müstəqil surətdə bağladıqları müqavilə 
əsasında nizama salırlar. 

7. İnvestor investisiya qoyuluşu üçün maliyyə vəsaitini 
kredit, qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada qiymətli 
kağızlar buraxılışı və borc kimi də cəlb edə bilər. Azərbaycan 
Respublikasının qanunları ilə başqa hallar nəzərdə tutulma-
yıbsa, investor öhdəliklərinə real təminat vermək məqsədi ilə 
girov qoymaq üçün yalnız özünə məxsus və ya özünün tam tə-
sərrüfat səlahiyyətində olan əmlakdan istifadə edə bilər. Azər-
baycan Respublikası ərazisinin hüdudlarından kənarda ipoteka 
krediti hesabına investor kimi çıxış edən dövlət müəssisələrinin 
investisiyaları üçün Azərbaycan dövləti tərəfindən təminat 
verilir. 

8. Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə zidd ol-
madıqda, investorun fiziki və hüquqi şəxslərdən birbaşa və ya 
vasitəçilik yolu ilə istənilən miqdarda və növdən olan əmlakı 
tərəflərin müəyyənləşdirdiyi qiymətlərlə və şərtlərlə almaq 
hüququ vardır. 

9. Dövlət və bələdiyyə mülkiyyətinin, habelə başa çat-
dırılmamış tikinti obyektlərinin özəlləşdirilməsində investorlar 
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyənləşdi-
rilmiş şərtlərlə və qaydada iştirak edə bilərlər. 

Qeyd etmək lazımdır ki, qanunvericiliklə yalnız inves-
torların hüquqları deyil, habelə vəzifələri də müəyyən edil-
mişdir. Belə ki, investisiya fəaliyyəti subyektləri Azərbaycan 
Respublikası qanunvericiliyi ilə müəyyən olunmuş hallarda və 
qaydada müvafiq olaraq aşağıdakıları həyata keçirməyə borc-
ludurlar: 

• maliyyə vəsaiti və maddi sərvətlər əsasında həyata 
keçirdikləri investisiyanın həcmi və maliyyələşdirilməsi mən-
bəyi barədə yerli banklara və ya maliyyə orqanlarına müvafiq 
orqanların arayışını təqdim etmək; 
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• əsaslı tikinti və icazə tələb edən digər işlər üçün mü-
vafiq dövlət orqanlarından və xüsusi xidmətlərdən zəruri icazə 
və ya razılıq almaq; 

• texnoloji, sanitariya-gigiyena, radiasiya, ekologiya 
və arxitektura tələblərinə əməl edilməsi baxımından investisiya 
layihələri üçün ekspertiza rəyi almaq; 

• Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə nə-
zərdə tutulmuş qaydada müəyyənləşdirilən norma və standart-
lara, habelə beynəlxalq norma və standartlara əməl etmək; 

• dövlət orqanlarının və vəzifəli şəxslərin öz səlahiy-
yətləri daxilində, Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik 
aktlarına uyğun verdikləri tələbləri yerinə yetirmək; 

• müəyyənləşdirilmiş qaydada mühasibat və statistika 
hesabatları təqdim etmək; 

• haqsız rəqabətə yol verməmək və antiinhisar tənzim-
lənməsinin tələblərinə əməl etmək. 

Müvafiq attestasiya tələb edən xüsusi növ işlərin yerinə 
yetirilməsi üçün, investisiya fəaliyyətinin iştirakçıları lisenziya 
almalıdırlar. Belə işlərin siyahısını Azərbaycan Respublikasının 
Milli Məclisi, onlara lisenziya verilməsinin qaydasını isə Azər-
baycan Respublikasının Nazirlər Kabineti müəyyənləşdirir. 

İnvestisiya fəaliyyətinin subyektləri arasında münasi-
bətləri tənzimləyən əsas hüquqi sənəd müqavilədir (kontrakt-
dır). Müqavilənin bağlanması, tərəflərin seçilməsi, öhdəliklərin, 
təsərrüfat münasibətlərinin Azərbaycan Respublikasının qanun-
vericiliyinə zidd olmayan hər hansı şərtlərinin müəyyənləşdiril-
məsi investisiya fəaliyyəti subyektlərinin müstəsna səlahiy-
yətinə daxildir. Dövlət orqanlarının və vəzifəli şəxslərin möv-
cud qanunvericilik aktları ilə müəyyənləşdirilmiş həddən artıq 
investisiya fəaliyyəti subyektlərinin müqavilə münasibətlərinə 
qarışmasına yol verilmir. 

Beləlklə, investisiya fəaliyyəti müxtəlif istiqamətlərdə 
reallaşdırılan praktik fəaliyyət olmaqla, investorların hüquq 
çərçivəsində davranışının əsasını təşkil edir.  
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Yoxlama sualları 

 

1. İnvestisiya fəaliyyəti və onun formaları haqqında nə deyə 
bilərsiniz? 

2. İнвестor kimdir və onlar hansı təsnifat qruplarına ayrılır? 
3. İнвестисийа гойулушлары ilə bağlı investorların hüquqları 

haqqında nə deyə bilərsiniz? 
4. İнвестисийа гойулушлары ilə bağlı investorların vəzifələri 

haqqında nə deyə bilərsiniz? 
5. Azərbaycan Respublikası ərazisində investisiya fəaliyyəti 

hansı normativ aktlat əsasında tənzimlənir? 
 
§ 2.2. Инвестисийа фяалиййятинин щяйата кечирилмясини 

 шяртляндирян амилляр 
 
Инвестисийа qoyuluşlarının stimullaşdırılması dövlət tərə-

findən mütəmadi tədbirlərin həyata keçirilməsini шяртляндирир. 
Bu tip tədbirlərin əhəmiyyətli bir qismi məhz investisiya fəa-
liyyəti ilə əlaqədar olur. Dövlətin инвестисийа сийасяти мящз 
буна хидмят едир. Цмумиликдя, инвестисийа фяалиййятини щяйа-
та кечирмяк цчцн ясасян ашаьыдакы мцщцм шяртляр олмалыдыр: 

• инвестисийа фяалиййяти иля мяшьул олмаьын мараьы; 
• инвестисийа фяалиййятиня олан тялябат; 
• инвестисийа просесинин щяйата кечиряжяк кадрлар; 
• конкрет инвестисийа лайищяляри; 
• малиййя гурумлары; 
• щцгуги  база; 
• сабит инвестисийа мцщити və s. 
Юлкядя инвестисийа фяалиййяти иля мяшьул олмаq мараьы 

илк нювбядя инвестисийа фяалиййятиня олан тялябатдан иряли 
эялир. Она эюря дя гейд олунмуш amillər içərisində икинъи 
биринъинин йарадыъысы кими чыхыш едир вя бу ики шяртин бирлийи 
(мараг вя тялябат) дювлятин инвестисийа сийасятин апарылма-
сындакы мараг вя мягсядляри иля тамамиля цст-цстя дцшцр. 
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Ясасян инвестисийа фяалиййятиня олан мараг вя тялябат амил-
ляри даща чох инкишаф етмякдя олан юлкяляря хасдыр. Беля ки, 
бу игтисадиййатдакы тяняззцлцн гаршысынын алынмасы вя онун 
инкишаф етдирилмяси мараьы вя тялябатындан доьан зярури шярт-
лярдир.  

Инвестисийа фяалиййятинин формалашдырылмасында онун 
щцгуги базасынын йарадылмасы ваъиб шяртлярдяндир. Инвес-
тисийа фяалиййяти заманы инвестисийа субйектляринин юз малиййя  
вясаитляринин банкларда дейил, бирбаша олараг тясяррцфат 
сащяляриня ъялб едилмяси цчцн щцгуги тяминат олмалыдыр. 
Щцгуги тяминат дедикдя дювлятин мцвафиг ганун, гярар вя 
норматив актлар васитясиля хариъи инвестисийаларын миллиляшди-
рилмясини, онларын тяминатына зяманятин верилмясини, инвести-
сийа фяалиййяти иля мяшьул олмаг цчцн зярури олан шяраитин 
йарадылмасыны баша дцшмяк лазымдыр. Бу щцгуги сянядляря 
истинадян инвесторлар да юз фяалиййятляри, малиййя мянбяляри 
щагqınда тяящцдляр эютцряряк, инвестисийа просесини reallaş-
dırırlar.  

Дювлят тяряфиндян верилян тяминатлар щям йерли, щям дя 
хариъи инвесторлара ейни сявиййядя аид олмалыдыр. Беля ки, 
бунунла юлкядян «капитал гачышы»нын  гаршысыны алмаг олар. 
Ганунлардан ялавя мцяййян норматив-щцгуги актларын, ся-
нядлярин гябулу да зяруридир. Бу сянядляр дя верэи, эюмрцк, 
банк, сыьорта вя диэяр мцнасибятляр мцяййянляшдирилмялидир.  

Юлкядя инвестисийа фяалиййяти иля мяшьул олан мцвафиг 
гурумларын йарадылмасы да ясас амиллярдяндир. Беля гу-
румлар дювлят (назирлик, идаря, шюбя, комитя вя с.), юзял (бир-
лик, аэентлик вя с.) və гарышыг (комитя, идаря, бирлик, аэентлик) 
формаларınда олур. Бу нюв тяшкилатлар чох надир щалларда 
инвестор ролунда иштирак едирляр. Онларын фяалиййят даирясиня 
инвестисийалара ещтийаълары олан дахили приоритет сащялярин 
мцяййянляшдирилмяси, хариъи инвестисийаларын тяшвиги, коорди-
насийасы вя онлардан сямяряли истифадяси, хариъи инвестисийа-
ларын истигамятляндирилмяси, мювъуд тялябатлар сявиййясиндя 
мцвафиг лайищялярин щазырланмасы вя онларын щяйата кечирил-
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мяси, щцгуги сащядя зярури тядбирлярин щяйата кечирилмяси вя с. 
аиддир.Бейнялхалг ямяк бюлэцсцнцн цстцнлцкляриндян мак-
симум истифадя едилмядян və харижи игтисади ялагялярин бцтцн 
формаларыны интенсив шякилдя эенишляндирмядян юлкя игтисадий-
йатынын инкишафында ясаслы дюнцш йаратмаг мцмкцн дейилдир. 
Харижи капитал, техника, технолоэийа вя диэяр истещсал амилля-
ринин республикайа жялб едилмяси бу мясялядя мцстясна ящя-
миййят кясб едир. Она эюря дя харижи капиталы юлкя игтиса-
диййатына жялб етмяк цчцн мцвафиг ганун, норматив акт вя 
гярарларын гябул едилмяси ясас шяртдир.  

Харижи инвестисийалы мцяссися Азярбайжан Республика-
сынын ганунверижилийиндя вя харижи дювлятлярин мцвафиг га-
нунверижиликляриндя мцяййянляшдирилмиш шяртляря риайят ет-
мякля Азярбайжан Республикасында вя хариждя щцгуги шяхс 
щцгугларына малик тюрямя мцяссисяляр, щабеля филиаллар вя нц-
майяндяликляр йарада билярляр. Харижи щцгуги вя физики шяхсляр 
Азярбайжан Республикасынын яразисиндя мювжуд олан əksər 
мцяссисялярин сящм вя диэяр гиймятли каьызларыны сатын ала би-
ляр, дювлят вя бялядиййя мцяссисяляринин юзялляшдирилмясиндя 
иштирак едя биляр, habelə харижи банкларын тясисчиси ола билярляр.  

Харижи инвестисийалы мцяссися истещсал етдийи мящсула 
гиймят гоймаг, онун сатышы шяртлярини мцяййян етмяк, юлкя-
нин дахили базарындан мящсул эюндярянляри сечмяк ихтийарына 
маликдир. Тамамиля харижи инвестора мяхсус мцяссисяляр вя 
низамнамя фондунун 30%-дян чоху харижи инвестисийадан 
ибарят олан мцяссисяляр юз истещсал етдикляри мящсулу 
лисензийасыз ихраж едя билярляр. Истещсал вя ямяк мцнасибят-
ляри, о жцмлядян ишяэютцрмя вя ишдян азадетмя, ямяк вя исти-
ращят реъими, ямякщаггы, тяминат вя компенсасийа мясяля-
ляри коллектив мцгавиля вя фярди ямяк  мцгавиляляри иля тян-
зимлянир. Ямяк мцгавиляляринин шяртляри щямин мцяссисянин 
ишчиляринин вязиййятини ганунверижиликля нязярдя тутулмуш 
шяраитя нязарян писляшдиря билмяз. 
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Yoxlama sualları 

 

1. İnvestisiya fəaliyyətinin reallaşdırılması zamanı hansı 
amillər mühüm rol oynayır? 

2. Hər hansı bir юлкядя инвестисийа фяалиййяти иля əlaqəli 
гурумларa hansıları aid etmək olar? 

3. Respublikamızda инвестисийа фяалиййяти иля əlaqəli fəaliyyət 
gгурумларa hansıları aid etmək olar bilərsiniz? 

4. Инвестисийа фяалиййятинин realлашдырылмасында щцгуги 
базанын rolunu necə xarakterizə edə bilərsiniz? 

5. İnvestisiya fəaliyyəti çərçivəsində hansı maliyyə institutları 
iştirak edir? 
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III FƏSİL. İNVESTİSİYA QOYULUŞUNDA 
SƏMƏRƏLİLİYİN  

TƏMİN OLUNMASI VASİTƏLƏRİ 
 

§ 3.1 Инвестисийанын технолоъи вя сащялярарасы структуру 
 
Инвестисийа фяалиййятинин тянзимлянмяси просеси кифайят 

гядяр мцряккяб мясялядир. Бурада еля нисбятляр вардыр ки, 
щямин нисбятлярин эюзлянилмяси заманы щяр-бир юлкянин спе-
сифик игтисади хцсусиййятляри нязяря алынмалыдыр. Бу нисбятляря 
ашаьдакылары аид етмяк олар: 

• дювлят инвестисийаларынын щяжминин дювлят бцджясиня 
нисбяти; 

• инвестисийаларын щяжминин  ЦДМ-я нисбяти; 
• инвестисйаларын бюлэцсцнцн сащялярарасы нисбяти; 
• харижи инвестисийаларын щяжминин йерли инвестисийа-

ларын щяжминя нисбяти вя с. 
Инвестисийа qoyuluşu игтисади системин формалашмасында 

da мцщцм ролу ойнайыр. Лакин бир сыра юлкялярдя бу просеси 
чятинляшдирян кечид игтисадиййаты кими фактор вардыр. Бу 
онунла ялагядардыр ки, кечид дюврцндя игтисадиййатда жидди 
keyfiyyət дяйишикликлярi баш верир.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, кечид дюврцнцн башлыжа га-
нунауйьунлуьу дювлятин игтисади ресурсларындан тякбашына 
истифадя функсийасынын итирилмясидир. Бу просес заманы дюв-
лятин игтисадиййатдакы ролунда принсипиал дяйишиклийя сябяб 
олур. Бу дяйишикликляр aşağıdakı цч ясас аспектdə özünü 
göstərir: 

• дювлятин игтисади ганунверижилийин йарадыжысы олмасы 
иля йанашы, базар субйектиня чеврилмяси; 

• дювлятин игтисадиййата тясиринин йени инструментля-
ринин формалашдырылмасы; 

• базар мцвяффягиййятсизлийинин вя йа уьурсузлуьу-
нун компенсасийа олунмасынын зярурилийи. 
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Эюрцндцйц кими инзибати-амирлик игтисади системиндян 
базар мцнасибятляриня кечид заманы дювлятин игтисадиййат-
дакы ролу принсипжя дяйишир. Щям идаряетмя, щям дя тян-
зимлянмя дювлятин игтисади просесляря тясир  механизми олса 
да мащиййщятжя фяргли просеслярдир. Беля ки, дювлят инзибати-
амирлик системиндя игтисади ресурсларын йеэаня мцлкиййятчиси 
кими игтисади идаряетмяни щяйата кечирдийи щалда, кечид 
дюврцндя йаранан вя цмумиййятля базар игтисадиййатындакы 
тянзимлянмя просесини “ойун гайдаларынын” мцяййян олун-
масы кими баша дцшмяк олар.  

Дювлят кечид игтисадиййаты дюврцндя инзибати идаря-
етмя механизмляринин бир щиссясини базар мцнасибятляринин 
тянзимлянмяси васитяляри иля явяз етдийи щалда бязи чятинлик-
лярля цзляшир. Тянзимлянмя васитяляринин тясир эцжц вахта эюря 
дяйишир. Яввялжя, мцсбят тясир эюстярян тянзимлянмя васитяси 
мцяййян замандан сонра сон нятижядя цмуми мягсядя 
мянфи тясир эюстяря биляр. 

Кечид игисадиййатынын чятинликляринин арадан галды-
рылмасы инвестисийа просесинин еффектив тямин олунмасы иля сых 
баьлыдыр. Бу просесин тянзимлянмяси щям дахили имканларын, 
(мясялян, еффектив амортизасийа вя верэи сийасятинин реаллашды-
рылмасы, малиййя тяшкилатларынын вя малийя базарынын инкиша-
фына шяраитин йарадылмасы вя с.) щям дя харижи капиталын жялб 
олунмасы иля активляшдириля биляр. 

Игтисади ъящятдян инкишаф етмиш юлкялярдя практик ола-
раг узун мцддятли йатырымлар гиймятли каьызлар вастясиля щя-
йата кечрилир. Бу просес илк нювбядя сящмлярин кюмяйиля иъра 
олунур. Буна эюря дя реал инвестисийаларын ясас щиссяси ком-
мерсийа банкларынын фяалиййят сферасында йерляшир. Бунун ня-
тиъяси олараг игтисади ъящятдян инкишаф етмиш юлкялярдя 
“инвестисийа” бир чох щалларда “гиймятли каьызлара йатрым” 
анлайышы иля синоним кими ишлядилир. Беля ки, гиймятли каьызлар 
базарында фяалиййят эюстярян дилерляря инвестисийа дилерляри дя 
дейилир. Бу дилерляря инвестисийа банкларыны, тиъарят компани-
йаларыны, малийя фондларыны вя с.  аид етмяк олар. Лакин, кечид 
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игитисадиййаты дюврцнц йашайан вя йа инкишаф етмиш базар 
системинин мювъуд олмадыьы юлкялярдя реал инвестисийалар бир-
баша йатрымлар шяклиндя щяйата кечрилир. 

Инвестисийа фяалиййятинин субйектляри кими щям дювлят, 
щям дя гейри-дювлят органлары, тяшкилатлары чыхыш едя биляр. 
Дювлятин инвестисийа фяалиййят бцджя тяшкилатларынын эялири 
(верэиляр, истиграз, пул емиссийасы, диэяр дювлят эялирляри вя с.) 
щесабына малиййяляшдирилир. Гейри-дювлят инвестисийа фяалиййяти 
ися юзял маллийя тяшкилатлары, (коммерсийа банклары, сыьорта 
ширкятляри, сящмдар жямиййятляр, вя с.) айры-айры физики шяхсляр 
тяряфиндян малиййяляшдирилир. 

Инвестисийа сийасятиндя приоритет щесаб едилян ясас мяся-
ляляр сырасында инвестисийа гойулушларынын оптимал сащяляр-
арасы бюлэцсцнцн вя сямяряли технолоъи структурунун мц-
щцм йери вардыр. Цмумиликдя республикамызда реаллашдырылан 
инвестисийа сийасятинин мцщцм уьурларындан бири юлкя игтиса-
диййатына йатырылан дахили вя харижи сярмайялярин щяжминин 
ящямиййятли дяряжядя артмасыдыр. Хцсусиля дя сон доврлярдя 
гейри-нефт секторуна инвестисийа гойулушунун артырылмасына 
даща чох юням верилир. Бу бахымдан, Азярбайжан Инвести-
сийа Ширкяти хятти иля мцяййян лайищялярин реаллашдырылмасы да 
хусуси ящямиййятя маликдир. Беля ки, дювлятин пайы олан лайи-
щялярдя иштирак сярмайялярин етибарлылыьы бахымындан харижи 
инвесторлар цчцн дя жялбедижи эюрцнцр.  

Сон иллярдя дцнйа малиййя системиндя баш верян жидди 
бющрана бахмайараг,   давам етдирилян игтисади сийасят няти-
жясиндя юлкямиз дцнйанын сцрятли инкишаф темпиня малик 
дювлятяриндян бири олараг галмагдадыр. Харижи капитал го-
йулушуна эюря юлкямиз Шярги Авропа мяканында йцксяк 
мювгейини горуйуб сахлайыр.  

Тикинти-гурашдырма ишляриндя истифадя едилмиш инвести-
сийанын щяжми яввялки илин мцвафиг дюврц иля мцгайисядя 
55,6 фаиз артараг 4544,7 милйон манат олмушдур. Истещсал тя-
йинатлы обйектлярин тикинтисиндя 1804,9 милйон манатлыг 
инвестисийадан истифадя едилмишдир. 
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Юлкянин малиййя имканларынын артмасы нятижясиндя реал-
лашдырылмыш цмуми инвестисийанын структурунда ящямиййятли 
дяйишикликляр баш вермиш, дахили инвестисийаларын щяжми харижи 
инвестисийалары цстялямишдир. Беля ки, ясас капитала йюнялдил-
миш вясаитин 73,9 фаизини дахили инвестисийалар, 26,1 фаизини ися 
харижи инвестисийалар тяшкил етмишдир. Ясас капитала йюнялдил-
миш дахили инвестисийанын 79,8 фаизи дювлят мцлкиййятиня мях-
сус мцяссися вя тяшкилатларын, 20,2 фаизи гейри-дювлят мцлкий-
йятиня мяхсус мцяссисялярин пайына дцшцр. Гейд етмяк ла-
зымдыр ки, истифадя олунмуш инвестисийанын дюрддя цч щисся-
синдян чохуну тикинти-гурашдырма ишляри тяшкил етмишдир. Бу-
нуnла беля, ясас капитала йюнялдилмиш цмуми инвестисийанын 
67,9 фаизи гейри-нефт бюлмясинин, 32,1 фаизи нефт бюлмясинин 
инкишафында истифадя едилмишдир.  

Мялум олдуьу кими харижи инвестисийалар мцяййян юзц-
нямяхсус жящятляря маликдир. Цмумиййятля, харижи инвести-
сийанын тюрятдийи еффектляр щям мцсбят, щям дя мянфи мяна-
ларда тязащцр едир. Беля ки, харижи инвестисийалар реаллашдырыл-
дыьы заман истяр-истямяз йени технолоэийа, техника вя идаря-
етмя тяжрцбясинин инветисийа гойулан юлкяйя идхалы баш верир. 
Харижи инвестисийаларын бу хцсусиййяти ян мцщцм мцсбят 
еффект кими гиймятляндирилир.  

Харижи инвестисийанын мянфи хцсусуиййятляри ися ясасян 
ики аспектдя юзцнц эюстярир. Беля ки, илк нювбядя харижи ин-
вестисийайа мейллянмя милли игтисадиййатын асылылыьынын артма-
сына эятириб чыхарыр. Диэяр тяряфдян ися юлкяйя дахил олан 
малиййя формасында инвестисийа ресурсу нятижядя инфлйасийа 
тясирини артырыр. Бцтцн бунлар она ясас йарадыр ки,  дахили ин-
вестисийа гойулушлары иля харижи инвестисийа гойулушлары арасын-
да мцяййян нисбят сахланылмалыдыр. Дцнйа тяжрцбяси эюстярир 
ки, мцвафиг проблемин щяллиндя фяргли йанашмалар мювжуд-
дур. Буна бахмайараг мцштяряк мцяссисялярин йарадылмасы 
даща чох мцшащидя олунур. 

Мялум олдуьу кими щазырда республикамызда хариъи ин-
вестисийалар ян чох нефт секторуна ъялб олунур. Бу инвестисийа 
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гойулушлары да бир сыра бейнялхалг мцгавиляляр ясасында 
щяйата кечирилир ки, бу мцгавилялярин ясасында “Ясрин мцга-
виляси” дайаныр. Бу мцгавиля йцксяк кейфиййятя вя рягабят 
габилиййятиня малик олан Азярбайъан нефтинин дцнйа ба-
зарына чыхарылмасынын вя Азярбайъанын йени, мцтярряги нефт 
стратеэийасынын ясасыны гоймушдур. Азярбайъанын йени нефт 
стратеэийасы Хязярин Азярбайъан секторунда олан нефт 
йатагларынын хариъи ширкятлярля бирэя ишлянмяси иля характеризя 
олунур.  

Дцнйанын ян нцфузлу бейнялхалг малиййя гурумларынын 
да дяфялярля рясмян бяйан етдикляри кими юлкямиз щазырда 
игтисади инкишаф сцрятиня, адамбашына дцшян цмумдахили 
мящсул истещсалынын щяжминя эюря дцнйанын лидер дювлятляри 
sırasına чыхмыш, сийаси жящятдян дцнйа бирлийиндя юзцнялайиг 
йерини тута билмишдир. Дювлят Нефт Фондунун йаранмасы вя 
фяалиййяти нятижясиндя нефтдян ялдя олунан эялирляр горунуб 
сахланылыр вя онлардан тясяррцфатчылыг да истифадя едилир. Фонд-
да бейнялхалг аудит кечирилир, онун эялирляри вя хяржляри ба-
рядя ижтимаиййятя мцтямади мялумат верилир. Нефт Фондун-
дан айрылан илк юдямяляр юлкямиздя ян чятин вя аьыр вязий-
йятдя йашайан гачгын вя мяжбури кючкцнляримизин сосиал 
проблемляринин щяллиня йюнялдилмишдир. Йухарыда гейд олу-
нанларла йанашы дцнйада баш вермиш малиййя бющраны ин-
вестисийа гойулушуна тясирсиз ютцшмямишдир. Беля ки, глобал 
малиййя бющранын инкишаф етмякдя олан юлкяляря ян мцщцм 
тясир каналларындан бири мящз харижи бирбаша инвестисийа 
ахынынын азалмасыдыр. Азярбайжанда ясасян дювлят инвести-
сийа програмы чярчивясиндя инфраструктур лайищяляриня гойу-
лан сярмайяляр щесабына дахили инвестисийанын артымы гаршылы-
ьында, юлкя игтисадиййатына йюнялян бирбаша харижи инвестисийа 
бир гядяр азалmışdыr.  

Эюрцндцйц кими игтисади артымын ясас щярякятверижи 
гцввяси вя мяжму тялябин тяркиб щиссяси олан инвестисийа го-
йулушларында сон бир нечя илдя щям щяжм, щям дя структур 
бахымындан жидди дяйишикликляр мцшащидя едилмишдир. Инвес-
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тисийа гойулушларынын щяжминин артымы иля йанашы онун струк-
турунда вя малиййяляшмя мянбяляриндя дя жидди кейфиййят вя 
кямиййят дяйишикликляри мцшащидя едилмишдир. Сон бир нечя 
илдя дахили инвестисийаларын сцрярли артымы вя нефт секторунда 
щяйата кечирилян лайищялярин артыг истисмар мярщялясиндя 
олмасы иля баьлы олараг бу сектора йюнялдилян инвестисийаларын 
азалмасы  нятижясиндя инвестисийа гойулушларында нисбят дахили 
инвестисийаларын хейриня дяйишмишдир.  

Мялум олдуьу кими инвестисийа гойулушлары мцхтялиф 
мянбяляр щесабына малиййяляшдириля биляр. Бу мянбялярдян, 
банк кредитляри, шяхси вясаитляр, дювлят бцджяси вяситляри, бцд-
жядянкянар фонд вясаитляри вя с. эюстярмяк олар. Азярбай-
жанда щяйата кечирилян инвестисийа лайищяляринин ясас малиййя-
ляшмя мянбялярини ашаьыдакы кими груплашдырмаг олар: 

• мцяссися вя тяшкилатларын юз вясаитляри; 
• ящалинин шяхси вясаитляри; 
• банк кредитляри; 
• бцджя вясаитляри; 
• бцджядянкянар фондларын вясаитляри; 
• башга тяшкилатларын борж вясаитляри; 
• саир вясаитляр. 

Статистик мялуматлара ясасян гейд олунан мянбяляр 
цзря йалныз башга тяшкилатларын борж вясаитляри истисна олмагла 
диэяр бцтцн мянбяляр ясас малиййяляшмя мянбяйи гисминдя 
чыхыш етмишляр. Башга тяшкилатларын борж вясаитляри ися артыг 
2001-жи илдян сонра малиййяляшмя мянбяйи ролуну итирмишдир 
ки, бу да юлкядя банк системинин формалашмасынын илкин мяр-
щялясинин баша чатмасы иля ялагядар олмушдур.  

İнвестисийа гойулушларынын малиййяляшмя мянбяляриня 
нязяр салдыгда 61 фаизлик пайла мцяссися вя тяшкилатларын юз 
вясаитляринин цстцнлцк тяшкил етдийини эюрцрцк. İkinжи вя 
üçünжц йерлярдя ися уйьун олараг 25 фаизля бцджя вясаитляри вя 
6 фаизля бцджядянкянар фонд вясаитляри гярар тутур. Бурада 
беля нятижя чыхармаг олар ки, игтисади артыма, хцсусиля дя, 
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гейри-нефт секторунун артымына тякан верян ян жидди васи-
тялярдян бири мящз дювлят инвестисийаларыдыр. Апарылан щесаб-
ламалара эюря дювлят инвестисийаларынын мултипликатив еффекти 
хцсусиля, тикинти сектору цзря чох йцксякдир.  

Бцджядян инвестисийа мягсядиля айрылан вясаитлярин 
беля сцрятли артымы дювлятин игтисадиййатда фяал рол ойнамаг 
истяйиндян иряли эялир ки, бу да бир сыра жидди сосиал-игтисади 
проблемляр щяллини тапана гядяр мцсбят нятижяляр веря биляр. 
Анжаг нязярдян гачырмаг олмаз ки, дювлят инвестисийа-
ларынын игтисади артымы вя мяшьуллуьу дястякляйян мцсбят 
мултипликатив еффекти иля йанашы, гиймят артымы кими мянфи еф-
фекти дя ола биляр. Məsələn, 2002-2007-жи илляр ярзиндя Азяр-
байжан игтисадиййатында йцксяк инвестисийа фяаллыьы мцшащидя 
едилмиш вя бу фяаллыьын нятижяси олараг щям нефт, щям дя 
гейри-нефт сектору цзря йцксяк артыма наил олунмушдур. Ин-
вестисийа гойулушларынын игтисадиййатын секторлары цзря бюл-
эцсцндя мцсбят мейллярин нятижяси олараг игтисадиййатын 
диверсификасийасы йюнцндя жидди наилиййятляр ялдя едилмишдир. 

Кечид дюврцнцн цчцнжц ганунауйьунлуьу трансфор-
масионал тяняззцлдцр. Бу термин игтисад елминя мажар алими 
Йанош Корнаи тяряфиндян эятирилмишдир. Корнаи иддиа едир ки, 
игтисади аэентляр арасындакы кординасийанын олмамасы иля яла-
гядар олараг, кечид дюврцндя дярин бющран йашаныр. Бу 
онунла ялагядардыр ки, яввялки дюврлярдя тясяррцфат фяалиййя-
тинин кординасийасыны тямин едян план механизми мящв едил-
мишдир. Лакин, йени тятбиг олунмаьа башлайан базар меха-
низми ися кординасийаны зяиф йахуд цмумиййятля тямин етмир. 
Базар игтисадиййатына кечид шяраитиндя игтисади приоритетлярин 
дяйишмяси, инзибати-амирлик системиндя йцксяк сявиййядя 
инкишаф етмиш щяр-щансы бир сащянин эери галмасына йахуд 
инкишафынын мящдудлашмасына сябяб ола биляр. Бу кими щаллар 
трансформасионал бющраны дяринляшдирир. Буна мисал олараг, 
кечмиш ССРИ-дя сянайенин 70%-ниn щярби сянайе, və ya щярби 
сянайейя хидмят сащяляриn тяшкил етмəsini göstərmək olar. 
Лакин базар игтисадиййатына кечид приоритетляри дяйишди вя 
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щярби сянайейя ещтийаж хейли азалды. Нятижядя щярби сяна-
йенин хцсуси чякиси хейли азалды, бу ися игтисадиййатдакы бющ-
ранын дяринляшмясиня сябяб олду. Базар игтисадиййатында 
трансформасийа заман бющраны йарадан амилляря ейни за-
манда базар игтисадиййаты шяраитиндя сатыш базарыни итирмиш 
бюйцк щяжмдя мящсулларын истифадяси, базар игтисадиййаты 
цчцн характерик секторларын олмамасыны вя с. аид етмяк олар. 

Мялум олдуьу кими структур бющраны мяжму тялябля 
мяжму тяклифин структурундакы дяйишикликлярдян йаранан вя 
айры-айры сфера вя сащялярын инкишафындакы диспрапорсийаларла, 
йяни игтисадиййатын тяшкилати структурунун позулмасы иля ха-
рактеризя олунур. Бунунла бярабяр структур бющранлары тсик-
лик бющранларла цст-цстя дцшмяйа биляр, ейни заманда струк-
тур бющранлары тсиклик бющранлардан фяргли олараг узун 
дюврц ящатя едир вя кифайят гядяр конкрет сябябляри мялум 
олур. Ону да гейд етмялийик ки, структур бющранлары йалныз 
кечид дюврцндя дейил, диэяр заманларда да баш веря биляр. 
Буна “Щолланд” синдромуну мисал эюстярмяк олар. 

 
Yoxlama sualları 

 

1.  İnvestisiya qoyuluşlarının kəmiyyət və keyfiyyətini 
xarakterizə edən hansı göstəricilər vardır?  

2.  İnvestisiyanın texnoloji strukturu dedikdə nə başa 
düşürsünüz? 

3.  İnvestisiyanın sahələrarası strukturu haqqında nə deyə bilər-
siniz? 

4. İnvestisiyanın optimal bölgüsü nədir və onu necə təmin 
etmək olar ?                

5. Xarici investisiyalara həddindən artıq meyllənmə, hansı 
nəticələrə səbəb ola bilər?                            
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§ 3.2. Инвестисийа гойулушларынda səmərəlilik  
amili və onun sosial-iqtisadi təsir effektləri 

 
Мцасир дюврдя инвестисийа гойулушларынын игтисади ся-

мярялилийинин йцксялдилмяси мцщцм вязифялярдяндир. Онун 
тямин олунмасы бир сыра проблемлярин щяллини тяляб едир ки, 
онлардан да ики ян башлыжасыны айырмаг олар. Биринжиси, ялве-
ришли инвестисийа мцщитинин формалашдырылмасы цчцн комплекс 
тядбирлярин щяйата кечирилмясинин зярурилийидир. Гейд едяк ки, 
бу тядбирлярин щяйата кечирилмяси сон нятижядя инвестисийа 
гойулушу имканларынын эенишлянмясиня эятириб чыхарыр. Икин-
жиси, инвестисийа гойулушларынын конкрет истигамятлярдя тех-
ники тяминатынын йцксялдилмясидир. Башга сюзля, инвестисийа 
гойулушларында мцасир стандартлара жаваб верян техника вя 
технолоэийалара цстцнлцк верилмясиня жящд олунмалыдыр. 

Инвестисийа гойулушларынын игтисади сямярялилийинин 
мцяййян едилмяси конкрет методолоэийайа ясасланыр. Щяля 
ССРИ дюврцндя игтисадиййатда капитал гойулушларынын бюл-
эцсцнцн план методуна ясасланан методика фяалиййят эюс-
тярмиш вя онун ясасында чохсайлы методики сянядляр щазырлан-
мышдыр. Капитал гойулушларынын мцяййянляшдирилмясинин эениш 
йайылмыш щямин методикасы мцхтялиф истещсал тяйинатына вя 
мясряфлярин щяжминя ясасланырды. Бу методикайа ясасян 
капитал гойулушларынын ян йахшы варианты, онун ясасында эя-
ляжяк мцяссисянин иллик мящсулунун дяйяри иля тикинтийя сярф 
олунан капитал гойулушунун щяжминин норматив сямярялилик 
ямсалы иля мцяййян едилирди.  

Гейд етмяк йериня дцшярди ки, 70-жы иллярин ахырларында 
капитал гойулушларынын игтисади сямярялилийинин мцяййян-
ляшдирилмясиня йени йанашма формалашмаьа башламышдыр. Беля 
ки, артыг игтисади сямярялилийин мцяййян едилмясиндя гейри-
истещсал сащяляриня ясаслы вясаит гойулушларынын, щямчинин 
диэяр сащялярин индустриал инкишафынын еколоъи тясири щесабатла-
рынын истифадя олунмасына башланылмышдыр. Башга сюзля, капи-
тал гойулушларынын игтисади сямярялилийинин обйектив мцяй-
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йянляшдирилмясиня там вя комплекс йанашма формасы мцяй-
йян едилмишдир. Бу методика капитал гойулушларынын вариант-
ларынын сечилмясиндя мцсбят рол ойнамышдыр. О дювр цчцн бу 
бир о гядяр дя асан иш дейилди. Лакин, сонралар игтисади сис-
темин характериндя ортайа чыхан жидди фяргляр, инвестисийа го-
йулушларынын игтисади сямярялилийинин мцяййян едилмясиндя 
габагжыл дцнйа тяжрцбясиня йийялянмяйи зярурятя чевир-
мишдир. Цмумиййятля, мцасир дюврдя инвестисийаларын сямя-
рялилийинин мцяййянляшдирилмяси щяр бир дювлят цчцн мцщцм 
мясялядир. Беля ки, перспектив инкишафын тямин олунмасында 
инвестисийаларын ящямиййяти онларын йаратдыьы сосиал-игтисади 
еффектля сых баьлыдыр. БМТ-нин Инкишаф вя Ямякдашлыг Тяшки-
латынын бейнялхалг инвестисийалара даир сон щесабатында харижи 
инвестисийаларын дахил олдуьу юлкяйя сямяряси ашаьыдакы беш 
ясас групда тяснифляшдирилмишдир: 

• малиййя мянбяляринин вя инвестисийа гойулушларынын 
артырылмасы;  

• даща мцтярягги йени техника вя технолоэийаларын 
тятбиги вя инкишаф етдирилмяси; 

• ихраъ потенсиалынын артырылмасы;  
• мяшьуллуг сявиййясинин йцксялдилмяси;  
• ятраф мцщитин горунмасында мцсбят тясир. 

Инвестисийа гойулушларынын игтисади сямярялилийи щям-
чинин ямяк мящсулдарлыьынын йцксялдилмясиндя вя мцщцм 
ящямиййят кясб едян диэяр игтисади мясялялярин мцсбят щял-
линдя якс олунур. Бу бахымдан мцасир шяраитдя инвестисийа 
гойулушларынын сямярялилийинин мцяййянляшдирилмясинин яса-
сян ики-игтисади вя сосиал аспектляри фяргляндирилир.  

Инвестисийа гойулушларынын игтисади аспектдя сямяряли-
лийинин мцяййянляшдирилмяси заманы ясас вя ялагяли истещсал 
мясряфляринин даща ятрафлы нязяря алынмасына жящд олунур. 
Бурада цмуми мясряфдя щям истещсалчыда щям дя истещлак-
чыда йаранан еффектин мябляьи айдынлашдырылыр вя цмуми 
игтисади сямярялилик алынан еффектин инвестисийа гойулушларына 
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мцнасибяти кими дяйярляндирилир. Бу заман цмумиляшдирижи 
эюстярижи кими мящсулун вя йа хидмятин щяжминин артымы тя-
мин олундугда капиталтутумунун сявиййяси, ямяк мящсул-
дарлыьы, мящсулун майа дяйяри, мящсулун техники кейфиййят 
сявиййяси, мящсулун вя йа хидмятин материал вя енеръитуту-
му, истещсалын давамлылыьы, лайищя эцжцнцн мянимсянилмяси, 
ямяк шяраитинин йахшылашдырылмасы, ятраф мцщитин мцщафизяси 
вя с. мцяййян едилир.  

Инвестисийа гойулушларынын сосиал нятижяляринин мцяй-
йянляшдирилмяси ися онун сосиал нормалар, стандартлар вя 
инсан щцгугларынын горунмасы иля уйьунлуг дяряжясинин мц-
гайисясини якс етдирир. Бу бахымдан инвестисийа гойулушлары-
нын сосиал нятижялярини якс етдирян эюстярижиляря ашаьыдакылары 
дахил етмяк олар: 

• иш йерляринин кямиййят дяйишиклийи; 
• ящалинин йашайыш вя мядяни-мяишят шяраитинин йах-
шылашмасы; 
• ямяк шяртляринин дяйишдирилмяси; 
• истещсал щейятинин структурунун дяйишмяси; 
• ящалинин саьламлыг сявиййясинин йцксялмяси; 
• ящалинин айры-айры тялабатларынын юдянилмясиндя 
мцсбят дяйишиклик. 
Инвестисийа гойулушларынын сямярялилийи бир нечя аспект-

дя, о жцмлядян бцтювлцкдя юлкя игтисадиййаты, йяни макрося-
виййядя, ейни технолоэийалара ясасланан ири мцяссисяляр 
групу сявиййясиндя вя йени йарадылмыш мцяссисяляр сявиййя-
синдя апарылыр. Игтисади сямярялилик эюстярижиси ейни техноло-
эийалара ясасланан ири мцяссисяляр групу сявиййясиндя щесаб-
ландыьы заман формулда якс етдирилмиш эюстярижиляр мцвафиг 
олараг капитал гойулушлары нятижясиндя мянфяятин артымынын 
бцтцн малиййя мянбяляри цзря капитал гойулушларына нисбяти 
кими якс етдирилир. Йени йарадылмыш мцяссисяляр сявиййясиндя 
ися лайищя цзря иллик мящсул бурахылышынын топдансатыш гиймя-
тиля, иллик мящсулун дяйяри арасындакы фяргин (лайищя цзря 
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бцтцн истещсал эцжляринин мянимсянилмяси шяртиля) капитал го-
йулушларына нисбяти якс етдирилир.  

Макросявиййядя сямярялилик эюстярижиляри цмуми игти-
сади мараглары, щямчинин онун реаллашдырылмасында иштирак 
едян реэионларын, сащялярин вя фирмаларын марагларыны якс ет-
дирир. Бу бахымдан макросявиййядя инвестисийа гойулушла-
рынын игтисади сямярялилийи ашаьыдакы формулла мцяййян едилир: 

 

K

A
I

∆
=  

 
Бурада, I - инвестисийа гойулушунун сямярялилийи; 
            ∆А - мцгайисяли гиймятлярля миллли эялирин 

артымы; 
               К - бцтцн малиййя мянбяляри цзря инвестисийа 

гойулушудур. 
Гейд едяк ки, бурада инвестисийа гойулушу нятижясиндя 

ялдя олунан игтисади сямярянин артымы йалныз милли эялирин 
артымыны дейил, ейни заманда инвестисийа гойулушларынын со-
сиал аспектини ящатя едян кейфиййят дяйишикликлярини дя ящатя 
едир. Цмумиййятля, айры-айры инвестисийа гойулушларынын мц-
гайисяси вя ян сямяряли оланынын сечилмясиндя цстцнлцк 
онлардан даща чох цмуми игтисади мцсбят еффектляря сябяб 
олана верилир. Бу заман инвестисийа гойулушу иля баьлы олан 
лайищянин нятижяляринин тяркибиня дяйяр формасында ясасян 
ашаьыдакы эюстярижиляр дахил едилир: 

• Сон истещсал нятижяляри. Бу эюстярижи инвестисийа 
гойулушу нятижясиндя истещсал олунажаг мящсулун дахили вя 
йа харижи базарларда реаллашмасындан, инвестисийа гойулу-
шунун тсикли дюврцндя йерли мцяссисялярдян тяряфдаш кими исти-
фадя едилмясиндян вя  диэяр фяалиййятдян ялдя олунан эялири 
якс етдирир.  

• Сосиал вя еколоъи нятижяляр. Инвестисийа гойулушлары-
нын иштиракчыларынын бирэя фяалиййяти нятижясиндя, онун щяйата 

 42

кечирилдийи реэионда ящалинин саьламлыьына, сосиал вя еколоъи 
мцщитя эюстярилян тясир бу эюстярижи васитяси иля мцяййян 
олунур. 

• Кредитляр вя бирбаша малиййя нятижяляри. Бу эюстярижи 
бирбаша сярмайяляри, щямчинин долайы малиййя нятижялярини 
якс етдирир. Бурайа инвестисийа гойулушунун щяйата кечирил-
мясиндя бирбаша иштирак етмяйян щцгуги вя физики шяхслярин 
эялирляриндя вя мцлкиййятин мцхтялиф нювляринин базар 
гиймятляриндяки баш верян дяйишиклик дахилдир.  

• Харижи дювлятлярин, банкларын, фирмаларын ющдяликляри 
вя с.  

Инвестисийа гойулушларынын игтисади сямярялилийинин 
мцяййянляшдирилмясиня айры-айры реэионлар вя игтисадиййатын 
сащяляри сявиййясиндя йанашдыгда ися мцяййянляшдирилмяси 
зярури олан эюстярижилярин тяркибиндя бир сыра дяйишикликляр баш 
верир. Бу заман ашаьыдакыларын мцяййянляшдирилмяси щяйата 
кечирилир: 

• реэионда вя йа сащядя ялдя олунан истещсал 
нятижяляри; 

• реэионда вя йа сащядя ялдя олунан сосиал вя еколоъи 
нятижяляр; 

• реэионда мцяссисялярин вя ящалинин эялирляриндя ялдя 
олунан долайы малиййя нятижяляри. 

Мцхтялиф харижи дювлятлярин иштиракы иля ири щяжмли ин-
вестисийа гойулушларынын щяйата кечирилмяси заманы иштиракчы 
юлкялярин игтисадиййатында йаранан тясир еффекти онун бейнял-
халг ящямиййятлилийини шяртляндирир. Бу заман бейнялхалг 
мигйасда бцтцн нюв ямтяя вя хидмятлярин гиймятляри ясас 
эютцрцлмякля сямярялилийин мцяййянляшдирилмяси башлыжа мяг-
сяд кими гиймятляндирилир. Беля щалда нятижялярин тяркибиня 
ашаьыдакы эюстярижиляр дахил едилир: 

• истещсал олунан мящсулун реаллашдырылмасындан ин-
вестисийа гойулушунун иштиракчыларынын ялдя етдикляри сон ис-
тещсал нятижяляри; 
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• инвестисийа гойулушунун реаллашдырылдыьы реэионда  
иштиракчыларын бирэя фяалиййяти нятижясиндя ялдя олунан сосиал 
вя еколоъи нятижяляр; 

• инвестисийа гойулушунда бирбаша иштирак етмяйян 
тяряфлярин эялирляриндя баш верян долайы малиййя нятижяляри. 
Гейд етмяк лазымдыр ки, инвестисийа гойулушларынын игтисади 
сямярялилийинин мцяййянляшдирилмяси заманы кямиййятжя 
гиймятляндирилмяси мцмкцн олмайан сийаси, сосиал, еколоъи 
вя диэяр нятижяляря ялавя сямярялилик амилляри кими бахылыр вя 
онлар дювлят тяряфиндян инвестисийа гойулушларынын щяйата ке-
чирилмяси заманы нязяря алыныр. 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя узунмцддятли хярж вя 
ейни заманда узун мцддятли эялир эятиряжяйи нязярдя тутулан 
инвестисийа гойулушунун сямярялилийинин инвестора яввялжядян 
мялум олмасы чох важиб шяртдир. Беля ки, азад рягабят шяраи-
тиндя хцсуси сащибкарлыг цчцн эениш имканларын йаранмасы вя 
инвестисийа фяалиййятинин нюв мцхтялифлийи капитал сащибинин 
даща диггятли олмасыны тяляб едир. Мялумдур ки, инвестисийа 
характерли идаряетмя гярарларынын гябулу просесинин ясасында 
нязярдя тутулан инвестисийа  иля эяляжякдя дахил олажаг пул 
щяжмляринин мцгайисяси вя гиймятляндирилмяси дурур. 

 Мцгайися  едилян эюстярижиляр  мцхтялиф вахт анларына 
аид олдуьундан бурада ясас проблем онларын мцгайисясидир. 
Мювжуд шяраитдян, о жцмлядян инфлйасийа темпиндян, инвес-
тисийаларын юлчцсцндян, дахилолмалардан, прогнозлашдырма 
вахтындан вя с. асылы олараг  бу мясяляйя мцхтялиф йанашмаг 
мцмкцндцр.  
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Yoxlama sualları 

 

1.  İnvestisiya qoyuluşunun iqtisadi səmərəliliyini necə 
xarakterizə edə bilərsiniz?  

2. Харижи инвестисийаларын дахил олдуьу юлкяйя сямяряси hansı 
parametrlər üzrə araşdırılır? 

3.  Инвестисийа гойулушларынын сосиал нятижяляринин мцяййян-
ляшдирилмяси haqqında nə deyə bilərsiniz? 
 

 
§ 3.3. Инвестисийа layihələrinin игтисади сямярялилийинин 

мцяййянляшдирилмясинин методлары 
 
Цмумиййятля, инвестисийа гойулушлары ону реаллашдыран 

субйектдян, йахуд да малиййяляшмя мянбяйиндян асылы ол-
майараг, конкрет лайищяляр формасында якс олунур. Щансы 
ки, щямин лайищяляр дя илкин идейадан башлайараг там реаллаш-
дырылмайа гядяр цч фазадан ибарят бир дювр кими тясвир едилир. 
Бу бахымдан, инвестисийа гойулушунун реаллашдырылмасы про-
сесиндя ясасян ашаьыдакы мярщяляляр фаза кими фяргляндирилир:  

•  инвестисийагабаьы фаза; 
•  инвестисийа фазасы; 
•  истисмар фазасы.   

Инвестисийагабаьы фазада лайищянин техники, технолоъи вя 
диэяр мцщцм ящямиййят кясб едян аспектляринин ясасланды-
рылмасы бахымындан тядгигатлар апарылыр. Инвестисийа лайищя-
синин реаллашдырылмасынын ян чох хярж тяляб едян фазасы инвес-
тисийа фазасыдыр. Бу мярщялядя щцгуги, малиййя вя тяшкилати 
ясасын йарадылмасы, бина вя аваданлыгларын тямини, техноло-
эийаларын вя техниканын мянимсянилмяси, онларын гурашды-
рылмасы вя нящайят обйектин истисмара верилмяси щяйата ке-
чирилир. Сон мярщяля олараг лайищянин реаллашдырылмасы истисмар 
фазасына дахил олур. Дейилянлярин даща да айдынлашмасы цчцн 
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aşağıdakı графикдя инвестисийа  лайищясинин  инкишаф мяр-
щяляляри яйани формада якс етдирилмишдир:  

Базар игтисадиййаты шяраитиндя Сянайенин Инкишафы цзря 
БМТ-нин ишляйиб щазырладыьы вя Цмумдцнйа Банкынын исти-
фадя етдийи лайищялярин гиймятляндирилмясинин кечид игтиса-
диййаты шяраитиня уйьунлашдырылмыш критерийалары формалашдырыл-
мышдыр. Мясялян, UNIDO-нун (United Nations Industrial 
Development Organization) тягдиматы цзря лайищялрин щяйати 
тсикли лайищя цзря ишляря сярф олунажаг бцтцн вахт сайылыр вя 
онун башланмасы лайищя цзря фяалиййяти якс етдирир. Сон ися 
бирмяналы гябул едилмир. Беля ки, бу истигамятдя ики нюгтейи 
нязяр щюкм сцрцр. Бир щалда обйектин истисмара верилдийи 
вахт лайищянин сону сайылыр. Лакин, даща эениш йайылмыш 
мцддяайа ясасян лайищянин истисмары просеси дя онун щяйати 
тсиклиня аид едилир.  

 

 
          
 
                                                                                        
                                                                                                                                                                     

                                                                 
                                                                                                                     
 

                                                                                                           
                
 
 
 
 
                                                                                        

1-инвестисийагабаьы фаза; 2-инвестисийа фазасы;  
3-истисмар фазасы 

 
График.  Инвестисийа лайищясиндя хяръ вя эялирлярин динамикасы 

Заман 

Эялир  

3 
   Инвестисийа 
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Мцасир дюврдя инвестисийа гойулушларынын лайищя сявий-
йясиндя игтисади сямярялилийинин мцяййян едилмяси истига-
мятиндя мцхтялиф методлардан истифадя олунур ки, онларда 
дисконтлашдырылмыш гиймятляндирмяйя вя учот гиймятляндир-
мяйя ясасланан ики група бюлцнцр. Дискотлашдырма «Хярж-
ляр-файдалар» вя «Алтернатив дяйяр» консепсийасына ясасланыр 
вя бцтцн хяржлярин учотуну нязярдя тутур. Бу заман йалныз 
бцтцн щисс олунан материал хяржляри дейил, мяняви мясряфляр 
дя нязяря алыныр. Файдаларын вя мясряфлярин гиймятляндирилмя-
си заманы лайищя щяйата кечирилдикдян сонракы вязиййят дейил, 
лайищянин щяйата кечирилмясинин сон нятижяси арашдырылыр. Ла-
йищя щяйата кечириляркян истифадя олунан истянилян ресурс диэяр 
цсулларла (Алтернатив дяйяр) да истифадя олуна биляр. Мясялян, 
гиймятли каьызлар алына биляр. Беляликля, лайищянин щяйата 
кечирилмясиндян алынан файда йалныз хяржлярин юдянилмясини 
тямин етмямяли, щям дя ресурсларын диэяр мцмкцн цсулларла 
истифадясиндян алынан эялирдян артыг олмалыдыр. Буна наил ол-
маг цчцн дисконтлашдырма адланан цсулдан вя щесаблама-
нын нятижяси кими дисконтлашдырма ямсалындан истифадя едилир. 
Дисконтлашдырма васитясиля инвестисийа гойулушунун сямяряси 
нисбятян йцксяк олан лайищялярин сечилмяси просесиндя даща 
дцзэцн гярар чыхармаьа имкан йараныр. Чцнки, онун кю-
мяйи иля лайищянин реализя олунажаьы дювря щям пул ахынынын 
кцтляси, щям дя онун илляр цзря бюлэцсц щаггында мцщцм 
мялумат ялдя етмяк мцмкцн олур.  

Цмумиййятля, инвестисийа характерли гярарларын гябул 
олунмасы просесинин ясасында, нязярдя тутулан инвестисийа иля 
эяляжякдя дахил олажаг вясаитин мцгайисяси вя гиймятляндирил-
мяси дурур. Мцгайися едилян эюстярижиляр мцхтялиф вахт ан-
ларына аид олдуьундан, бурада ясас проблем онларын уйьун-
луьудур. Мювжуд обйектив вя субйектив шяраитдян, о жцмля-
дян инфлйасийа темпиндян, инвестисийанын щяжминдян, нязярдя 
тутулан дахилолмалардан, прогнозлашдырма мцддятдян вя с. 
асылы олараг проблемя мцхтялиф жцр йанашмаг олар. Одур ки, 
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инвестисийа лайищяляринин игтисади сямярялилийинин гиймятлянди-
рилмясинин ясасында дайанан башлыжа йанашмалары нязярдян 
кечиряк.  

Базар игтисадиййаты шяраитиндя инвестисийа лайищяляринин 
игтисади сямярялилийинин гиймятляндирилмясиндя халис жари 
дяйяр (net present value) NPV методу цстцнлцк тяшкил едир. 
Бу метод сон инвестисийанын (ЫЖ) юлчцсцнцн прогнозлаш-
дырылан мцддятдя ондан ямяля эялян дисконтлашдырылмыш халис 
пул дахилолмаларынын цмуми мябляьи иля мцгайисяйя ясас-
ланыр. Пул вясаитляринин дахилолмалары вахт цзря бюлцшдцрцл-
дцйцндян онлар инвестор тяряфиндян сярбяст олараг инвес-
тисийа етдийи капитала эюря ала биляжяйи вя йа алмаг истядийи ил-
лик эери гайыдыш фаизи нязяря алынмагла р ямсалынын кюмяйи иля 
дисконтлашдырылыр. Мясялян, прогнозлара эюря инвестисийа (ЫЖ) 
н иля гойулур вя иллик эялир П1, П2 , Пн юлчцсцндя мцяййян еди-
лир вя мцвафиг гайдада щесабланыр. Эюрцндцйц кими 
НПВ>0 олдугда лайищяни щяйата кечирмяк, НПВ<0 олдугда 
лайищядян имтина етмяк лазымдыр. НПВ=0 олдугда ися ла-
йищянин щяйата кечирилмяси ня зийанлыдыр, ня дя хейирли.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, эялирлярин илляр цзря прогноз-
лашдырылмасы заманы лайищя иля баьлы олан бцтцн дахилол-
маларын нязяря алынмасы зяруридир. Беля ки, капитал сащиби 
цчцн инвестисийа фяалиййятиндян ялдя олунан эялир иля банк 
фаизляри арасындакы фяргинин ящямиййяти вардыр. Башга сюзля, 
щямин фяргин бюйцклцйц вя инвестисийанын хейриня олмасы ка-
питал сащиблярини инвестисийа фяалиййятинин эенишляндирилмясиня 
сювг етмиш олур. Эялирляри илляр цзря прогнозлашдыраркян ла-
йищя иля баьлы олан бцтцн истещсал вя  гейри-истещсал характерли 
дахилолмалары нязяря алмаг лазымдыр. Беля ки, лайищянин реа-
лизя олундуьу дюврцн сонуна аваданлыьын тясвиййя дяйяри вя 
йахуд дювриййя вясаитляринин бир щиссясинин азад едилмяси фор-
масында вясаитлярин дахил олмасы планлашдырылырса, онлар уй-
ьун дюврцн эялирляри кими эюстярилмялидир. Йяни, НПВ эюстя-
рижиси бахылан лайищянин гябулу заманы игтисади потенсиалын 
дяйишмясинин прогноз гиймятини якс етдирир. Бу эюстярижи 
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вахт аспектиндя мцяййянляшя билир, йяни мцхтялиф лайищялярин 
НПВ-ни жямлямяк олар. Бу чох важиб хцсусиййят олуб кри-
терийаны диэярляриндян фяргляндиряряк ону инвестисийа портфе-
линин оптималлыьынын тящлили заманы ясас кими истифадя етмяйя 
имкан верир. 

Инвестисийа лайищяляринин игтисади сямярялилийинин гиймят-
ляндирилмясинин методларындан бири дя дахили мянфяят нор-
масы методудур. Дахили мянфяят нормасы (internal rate of 
return-IRR) методу мащиййят етибариля лайищянин халис жари 
дяйринин сыфыра бярабяр олан заман дисконтлашдырма ямса-
лынын гиймятини якс етдирир. Инвестисийаларын сямярялилийинин 
тящлили заманы бу ямсалын щесабланмасынын ящямиййяти он-
дан ибарятдир ки, дахили мянфяят нормасы эюстярилян лайищя иля 
ялагядар хяржлярин максимал мцмкцн нисби сявиййясини эюс-
тярир. Мясялян, яэяр лайищя тамамиля коммерсийа банкынын 
вясаити щесабына малиййяляшдирилирся, онда ЫРР эюстярижиси 
банк фаиз дяряжясинин ижазя верилян йухары щядд сявиййясини 
эюстярир, бу щядди кечмя лайищяни зийанлы едир. 

Инвестисийа лайищяляринин игтисади сямярялилийинин гиймят-
ляндирилмясинин методлардан диэяри юдянилмя мцддяти мето-
дудур (payback method-PB). Бу метод учот-тящлил тяж-
рцбясиндя эениш тятбиг едилян вя пул дахилолмаларынын вахт 
ардыжыллыьыны нязярдя тутмайан ян садя методдур. Юдянилмя 
вахтынын щесаблама алгоритми инвестисийадан прогноз-
лашдырылан эялирлярин бюлэцсцндян асылыдыр. Яэяр эялир илляр цзря 
бярабяр бюлцшдцрцлцбся, онда юдянилмя дюврц ейни вахтлы 
хяржляри иллик эялирин юлчцсцня бюлмякля щесабланыр. Яэяр 
мянфяят гейри-бярабяр бюлцшдцрцлцбся, онда юдянилмя дюв-
рц кумулйатив тясирлярля инвестисийанын юдяниляжяйи иллярин бир-
баша щесабланмасы йолу иля тапылыр. Бунунла йанашы олараг 
илляр цзря эялир ейни олмайа да биляр. Бу заман юдянилмя 
мцддяти щесабланмыш конкрет иллярдя инвестисийанын юдянил-
мясиня гядяр давам едир. Инвестисийаларын юдянилмя дюврц 
эюстярижиси щесабламада чох садя олса да, бир сыра чатыш-
мазлыглара маликдир вя онлары тящлил заманы нязяря алмаг ла-
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зымдыр. Беля ки, о сон дюврлярин эялирляринин тясирини нязяря 
алмыр. 

 Нцмуня цчцн 2 ейни капитал хяржи 10 милйон манат, 
лакин мцхтялиф прогнозлашдырылан иллик эялири олан лайищяляри 
нязярдян кечиряк: А лайищяси-4,2 милйон манат 3 ил ярзиндя, 
Б лайищяси-3,8 милйон манат 10 ил ярзиндя. Щяр ики лайищя 3 ил 
ярзиндя капитал гойулушларынын юдянилмясини тямин едир, она 
эюря бу критерийа нюгтейи-нязяриндян онлар ейни щцгуг-
лудур. Лакин, эюрцндцйц кими Б лайищяси даща файдалыдыр. 
Диэяр тяряфдян бу метод гейри-дисконтлашдырылмыш гиймятлян-
дирмяйя ясасландыьындан, о ейни мябляьли кумулйатив эялири 
вя илляр цзря мцхтялиф бюлэцлц эялири олан лайищяляр арасында 
фярг гоймур.  

Башга сюзля, бу критерийа нюгтейи-нязяриндян иллик эялири 
4000, 6000, 2000 манат олан А лайищяси вя иллик эялири 2000, 
4000, 6000  манат олан Б лайищяси ейни щцгуглудур, щалбуки 
А лайищяси  илк 2 илдя даща чох эялир эятирдийиндян цстцнлцйя 
маликдир. Бу метод щям дя инвестисийалар йцксяк рискля баьлы 
олдуьу вязиййятдя дя тятбиг едилир, йяни юдянилмя мцддяти ня 
гядяр аз олурса, лайищя бир о гядяр аз рискли щесаб едилир. Беля 
вязиййят ясасян йцксяк технолоъи дяйишикликляр мювжуд олан 
сащяляря вя йахуд фяалиййятя хасдыр. 

Инвестисийа гойулушунун сямярялилийинин гиймятляндирил-
мясиндя истифадя олунан методлардан бири дя мянфяят индекси 
методудур. Бу метод халис жари дяйяр методунун нятижя-
сидир вя конкрет формулла щесабланыр. Яэяр мянфяят индекси 
(PI) ващиддян бюйцкдцрся, лайищянин гябул олунмасы, кичик-
дирся имтина олунмасы мягсядяуйьундур. Яэяр о, ващидя бя-
рабярдирся, онда лайищя ня эялирлидир, ня дя зярярлидир. Бу ме-
тод алтернатив лайищяляр ичярисиндян ян сямярялисинин сечилмя-
синдя мцщцм ящямиййят кясб едир.  

Инвестисийа лайищяляринин игтисади сямярялилийинин гиймят-
ляндирилмясинин методлардан бири дя инвестисийанын сямяря-
лилик ямсалынын щесабланмасы методудур. Бу методун ики 
характерик жящяти вардыр. Биринжиси, о эялир эюстярижиляринин 
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дисконтлашдырылмасыны нязярдя тутмур. Икинжиси, эялир халис 
мянфяят эюстярижиси иля характеризя едилир. Методун щесабла-
ма алгоритми чох садядир вя бу эюстярижинин тяжрцбядя эениш 
тятбигиня имкан йарадыр. Инвестисийанын сямярялилик ямсалы 
(АРР) орта иллик мянфяятин ПН инвестисийанын орта юлчцсцня 
(ямсал %-ля эютцрцлцр) бюлмякля щесабланыр.  

Инвестисийанын орта юлчцсц капитал гойулушларынын сон 
мябляьини икийя бюлмякля тапылыр. Бцтцн капитал хяржляринин 
лайищянин реализя мцддяти баша чатдыгда силинир, яэяр галыг вя 
йахуд тясвиййя дяйяри (РВ) галырса, онда онун гиймяти 
чыхылыр. Инвестисийанын сямярялилик ямсалы методунун бир сыра 
чатышмамазлыглары вардыр. Бу онунла ялагядардыр ки, о пул 
ахынынын вахтыны нязяря алмыр. Ясасян бу метод ейни орта 
иллик мянфяят мябляьли, лакин илляр цзря мянфяят мябляьи фяргли 
олан лайищяляр, щямчинин ейни орта иллик мянфяяти олан, лакин 
мцхтялиф илляр цзря мянфяяти артан лайищяляр арасында фярг 
гоймур.  

Беляликля, эюрцндцйц кими инвестисийа гойулушларынын 
щям мигйас бахымындан, щям дя айры-айры параметрляр цзря 
игтисади сямярялилийинин мцяййянляшдирилмясинин эениш спек-
тирли методлары вардыр. Онларын тяжрцбядя истифадя олунмасы 
ися конкрет шяраитля ялагядардыр. Инвестисийа гойулушларынын 
игтисади сямярялилийинин мцяййянляшдирилмясиня макро сявий-
йядя йанашылмасы реал зярурятдян иряли эялир. Мящз буна эюря 
дя йухарыда цмумиликдя инвестисийа гойулушларынын игтисади 
сямярялилийинин мцяййянляшдирилмясиня даир истифадя едилян 
методларын шярщи верилмякля, тядгигат ишимиздя щямин метод-
лардан истифадя едилмиш вя макро сявиййядя нефт сянайесиня 
йюнялдилмиш инвестисийа гойулушларынын игтисади сямярялилийи 
мцяййянляшдирилмиш вя онун даща да йцксялдилмяси истигамя-
тиндя мцвафиг тювсиййяляр иряли сцрцлмцшдцр. 

Мялумдур ки, инвестисийа гойулушларынын мцщцм исти-
гамятляриндян бири капитал гойулушу формасында ясас ис-
тещсал фондларына йонялдилян инвестисийалардыр. Беля ки, гейд 
олунан истигамятдя реаллашдырылан инвестисийалар айры-айры 
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тясяррцфат субйектинин инкишафынын тямин олунмасында мцс-
тясна рол ойнамагла сон нятижядя дювлятин игтисади гцдря-
тинин артырылмасына хидмят етмиш олур ки, бу да йалныз он-
лардан сямяряли истифадя олунмасы иля шяртлянир.  

 
Yoxlama sualları 

 

1.  İnvestisiya qoyuluşunun fazaları hansılardır?                
2. Инвестисийа лайищясиндя хяръ вя эялирлярин динамикасы 

dedikdə nə nəzərdə tutulur? 
3. İnvestisiya layihəsinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi 

metodlarından hansılarını bilirsiniz?                            
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IV FƏSİL. İNVESTİSİYA PROSESİ  
VƏ ONUN İŞTİRAKÇILARI  

 
§ 4.1. Инвестисийа просесиn və onun mərhələləri  

 
Инвестисийа фяалиййятинин реаллашдырылмасы мцяййян арды-

ъыл мярщялялярля просес характери алмыш олур. Бу просес inves-
tisiya тяклиф едянлярля (кимин сярбяст инвестисийа ресурсу вар-
дырса), тяляб едянляр (инвестисийалара ещтийаъы оланлар)  ара-
сында ялагяляндирмя механизмини формалашдырыр. Щяр ики 
тяряф адятян хцсуси институтларда вя йа малиййя базарында 
гаршылашырлар. Мащиййят етибариля инвестисийа просеси инвестор-
ларын инвестисийа гойулушу вя онун щяйата кечирилмяси иля яла-
гядар бцтцн щярякятлярин мяъмусудур. Бу просес ясасян ка-
питал тяклифляри иля онун тялябатчыларынын мягсяд вя мараг-
ларынын цст-цстя дцшяряк эюстярдикляри фяалиййят просесини якс 
етдирир. Онун ясас иштиракчылары дювлят, ширкят вя айры-айры 
шяхслярдир. Беля ки, онлардан щяр бири инвестисийа просесиндя 
щям тяклиф, щям дя тялябин тяряфиндя иштирак едя билирляр. 

Инвестисийа просеси щям дя капитала, инвестисийайа 
олан тялябля тяклифин гаршылашдырма  механизмидир. Щяр ики тя-
ряф адятян малиййя базарларында вя йа малиййя институтларын-
да гаршылашырлар. Бязян ися бу ики тяряф юз араларында бирбаша 
данышыьа эиряряк фяалиййят эюстярирляр. Бу щалда да малиййя 
институтлары инвестисийа просесиндя актив олараг галыр. Малиййя 
институтлары дедикдя еля малиййя гурумлары нязярдя тутулур ки, 
онлар мцхтялиф нюв малиййя вясаитляри гябул едяряк, сонрадан 
ону боръ капиталы вя йа диэяр  формаларда инвестисийа едирляр. 
Малиййя институтлары малиййя базарында щям тяляб, щям дя 
тяклиф  тяряфинин фяалиййятиндя иштирак едя билирляр. 

Игтисади инкишафын мцасир сявиййясиндя ширкятляр инвести-
сийа просесиндя даща актив рол ойнайырлар. Инкишаф щяжмин-
дян асылы олараг онларын йери вя ролу мцхтялифдир. Беля ки, ин-
кишаф сявиййясиня эюря щяля кичик ширкятляр мювжуд юлкя 
игтисадиййаты чярчивясиндя фяалиййят эюстярирляр. Бу щалда беля 
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ширкятляр даща чох  тялябин тяряфиндя чыхыш едяряк харижи инвес-
торларла бирбаша сювдяляшмяляря эирмяйя сяй эюстярирляр. Нис-
бятян ири ширкятляр артыг дцнйа тясяррцфат ялагяляриня эиряряк 
даща да глобаллашыр вя тядрижян Транс Милли Ширкятляря чеври-
лирляр. Инвестисийа просесиндя онлар апарыжы мювгедя олурлар. 
Щазырда дцнйа мигйасында мювжуд бирбаша харижи инвести-
сийаларын яксяр щиссяси мящз ТМШ-ин пайына дцшцр. 

Капитал гойулушларынын динамикасына эюря ширкятин 
инвестисийа фяалиййяти щагда щюкм йцрцтмяк олар. Онун ди-
намикасынын  кейфиййятини вя сцрятини тямин едян, инвестисийа 
хяржляринин дяйишилмясиня тясир едян ашаьыдакы шяртляр мюв-
жуддур ки, онлара да инвестисийанын хярж факторлары дейилир: 

• истещсал хяржляринин сявиййяси вя щяжми; 
• сащибкарлыьын фяалиййятиндя верэиляр вя диэяр юдяниш-

ляр сявиййясиндя дяйишикликляр; 
• истещсал технолоэийасындакы дяйишикликляр; 
• кадр дяйишиклийи (вя йа онларын ихтисас артымы) вя с. 
Гаршысына гойдуьу мягсяддян вя сечдийи стратеэи-

йадан асылы олмайараг ширкятляр  ясасян малиййя вясаитляринин 
ясас истещсалчысы ролунда чыхыш едир. 

Инвестисийа просесиндяки ролу дювлятин инкишаф сявиййя-
синдян бирбаша асылыдыр. Инкишаф етмиш игтисади потенсиала 
малик олан дювлят дахили капитал гойулушларыны юз бцджя вя 
диэяр фондлар щесабына малиййяляшдирмякля йанашы, щям дя 
капитал ихражатчысы ролунда чыхыш едир, мцхтялиф нюв инвести-
сийа лайищяляринин щяйата кечирилмясиндя фяалиййят эюстярирляр. 
Айры-айры шяхсляр гисминдя иштиракчылар инвестисийа просесиндя 
ясасян малиййя вясаитляринин тяклифчиси кими чыхыш едирляр. 
Мцхтялиф цсулларла ящали малиййя гурумларынын васитячилийи иля 
инвесторлары малиййя вясаитляри иля тямин едир. Юзляри дя до-
лайысы иля пассив фярди инвесторлара чеврилирляр. Ямялиййат цсул-
ларынын сечилмяси ися инвесторларын гойдуьу мягсяддян асы-
лыдыр.  Игтисади инкишафын малиййяляшдирилмясинин тяминатында 
беля фярди инвесторларын ролу явязсиздир. 
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Инвестисийа просеси узунмцддятли просесдир. Просесин 
сон мягсяди олан мянфяят ашаьыдакы мярщялялярдян кечдик-
дян сонра реаллашыр. 

•  Арашдырылма. Капитал гойулушунун предметиня илкин 
йанашмадыр. Йяни тяклиф арашдырылыр, мягсядя мцвафиг истига-
мятдя фяалиййятя башланылыр, тяклифя мцвафиг инвестисийа ла-
йищяси щазырланыр. 

•  Тящлил. Инвестисийа пройектинин дяйяри, щяжми вя диэяр 
мятлябляр щесабланылараг дягигляшдирилир. Бу мярщялядя йара-
дылажаг мцяссисянин формасы, истещсал олунажаг мящсулун 
чешидляри вя с. мцяййян олунур, йерли вя харижи базарлар анализ 
олунур, истещсал олунажаг вя сатылажаг мящсулун щяжми 
прогнозлашдырылыр. 

•  Гярар гябулу. Лайищянин тящлилиндян сонра ялдя олу-
нан йекун нятижяляря ясасян сон гярар гябул едилир. Бу гярар 
гябул едиляркян сюзсцз илк яввял мясряф вя мянфяят фярги, 
щям дя мянфяятя кечид мцддяти юня чякилир вя она ясасла-
нараг лайищянин  ящямиййяти дяйярляндирилир. 

•  Инвестисийа мянбяяляринин мцяййян олунмасы. Ка-
питал гойушлары цчцн нязярдя тутулмуш малиййя вясаитлярин вя 
диэяр активлярин арашдырылмасы. Сон заманлар бу мярщяляйя 
хас олан йени тенденсийа цзя чыхмышдыр. Беля инвестисийа ла-
йищяляринин щяйата кечирилмяси цчцн ширкятляр чох вахт юз 
дювриййя вясаитляриндян дейил, борж капиталдан, кредитлярдян 
даща чох истифадя едирляр. Бу ися юз нювбясиндя щямин ширкятя 
фяалиййятинин щяжмини, темпини азалтмайараг инвестисийа 
лайищяси иля мяшьул олмаьа имкан верир. 

•  Сянядлярин щазырланмасы. Гаршы тяряф иля рясми даны-
шыглар цчцн мцвафиг сянядлярин щазырланмасы. 

•  Данышыглар вя рясмиййят. Инвесторлар иля инвестисийайа 
тялябаты олан тяряф арасында данышыглар апарылыр, лайищя мц-
закиря олунур вя щяр ики тяряфин ниййятляринин цст-цстя дцшдц-
йц йекун мцгавиля имзаланыр. Мцгавилядян асылы олараг щяр 
тяряф юз цзяриня мцяййян ющдяликляр  эютцрцр. 
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•  Малиййя вясаитляринин формалашдырылмасы. Гябул олун-
муш лайищя цзря мцгавиляйя ясасян инвестисийа просесиня баш-
ламаг цчцн зярури малиййя активляри формалашдырылыр вя про-
сеся башланылыр. 

•  Иншаат. Нязярдя тутулмуш мал истещсалыны реаллашдыр-
маг цчцн зярури истещсал обйектляринин тикинтиси, истещсал 
вясаитляринин алынмасы, лазыми технолоэийанын тятбиги, ишчи пер-
соналынын щазырланмасы просеси эедир. 

•  Истещсалат. Артыг нязярдя тутулмуш мящсулун истещ-
салы башланыр. 

•  Мящсулун реаллашдырылмасы. Щазыр мящсул йерли вя 
харижи базарда реализасийа олунур. 

•  Гойулан вясаитин гайтарылмасы. Лайищянин щяйата 
кечирилмяси цчцн сярф едилмиш малиййя вясаити эери гайтарылыр. 

•  Мянфяятя кечид. Вя ян нящайят, инвестисийа лайищя-
синин ясас мягсяди – мянфяятя кечид просеси башланыр. Йяни 
прогнозлашдырылан мянфяятин реаллашмасы баш верир. 

Инвестисийа просеси лайищяляндирмядян вя тикинти мярщя-
лясиндян башлайараг обйектин истисмара верилмясиня гядяр 
кечян мцддяти ящатя едир. Бунунла беля, гябул олунмуш йа-
нашмайа ясасян инвестисийа просеси ону тяклиф едянлярля (ки-
мин сярбяст инвестисийа ресурсу вардырса), тяляб едянляр (ин-
вестисийалара ещтийажы оланлар)  арасында ялагяляндирмя меха-
низмини формалашдырыр. Щяр ики тяряф адятян хцсуси институт-
ларда вя йа малиййя базарында гаршылашырлар. Дейилянлярин 
даща айдын олмасы бахымындан, инвестисийа просеси  aşağıda 
якс етдирилмишдир: 
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Шякil. Инвестисийа просеси вя онун иштиракчылары 

 
Инвестисийанын хцсуси ящямиййяти истещсалын перспектив 

структурунун формалашдырылмасында вя сосиал мягсядлярин 
щяйата кечирилмясиндя юзцнц эюстярир. Беля ки, дювлятин 
щяйата кечирдийи инвестисийа сийасяти капитал гойулушларынын 
приоритет  истигамятлярини мцяййян едир.  Мящз бу амил игтиса-
диййатын сямярялилийинин йцксялдилмясиндя башлыжа рол ой-
найыр.  

Ейни заманда юлкя игтисадиййатынын сямяряли инки-
шафынын, онун айры-айры реэионларынын, сащяляринин вя йени 
мцлкиййят формаларынын йаранмасы инвестисийа сийасятинин 

Малиййя мцяссисяляри 
• банклар 
• кредит иттифаглары 
• сыьорта   

        компанийалары 
• пенсийа фондлары 

Малиййя базары 

• пул базары 
• капитал базары          

  

Капитал 
сащибляри 

Капитал 
истещлакчысы  

Бирбаша 
ямялиййатлар 
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характери иля мцяййян олунур. Беля ки, мцасир дюврдя инвес-
тисийа сийасятинин башлыжа мягсяди игтисадиййатын инкишафынын 
интенсив йолунун, мясряфлярин сявиййясинин азалдылмасы иля 
мцшаият олунан истещсал потенсиалынын вя фяалиййят эюстярян 
ясас истещсал фондларынын истифадясинин эенишляндирилмясиня го-
йулушларын артырылмасыдыр.  

Кейнс нязяриййясиндя мултипликатор консепсийасы мц-
щцм рол ойнайыр. Беля ки, о инвестисийа гойулушу иля милли 
эялир арасында асылылыьы ашкар етмиш вя ону «мултипликатор 
еффекти» адландырмышдыр. Гейд едяк ки, инвестисийанын мултип-
ликатор еффекти  мцвафиг бир принсип кими дя гиймятляндирилир. 
Мултипликатор макроигтисади анламда милли эялирля даща чох 
баьлы олан ямсал олмагла йанашы, эялирин йцксялдилмяси иля 
ону бящряляндирян артым арасында мювжуд олан мцнасибяти 
якс етдирир вя истифадя олунмамыш эцжляр олдуьу заман мюв-
жуд олур. Башга сюзля, мултипликатор милли эялирин артымынын 
инвестисийа артымындан асылылыьыны эюстярян ямсалдыр. О, бу 
щалда артыр ки, истещлакчылар юз эялир артымындан истещлакы 
артырмаг цчцн мейлли олурлар, яксиня о заман азалыр ки, истещ-
лакчыларда яманят йыьымына мейл эцжлянир.  

Инвестисийа просесиндя мултипликатор еффекти сащяляр-
арасы ялагялилийя истинад едир. Онун кюмяйи иля игтисади тясир 
эцжцнц мцяййян етмяк вя сямяряли олмайан инвестисийалар-
дан имтина етмяк мцмкцндцр. Кейнс гейд едирди ки, игти-
сади инкишафын артым темпи сцрятляндикжя инвестисийаларын 
артымы да баш верир. Ейни заманда инвестисийалара тясир эюс-
тярян факторларын юйрянилмяси истигамятиндя фаиз дяряжяси иля 
капитал гойулушу арасында мювжуд олан ялагяни ашкара 
чыхармаг  лазымдыр. Беля ки, бу ялагя илк нювбядя она эюря 
зяруридир ки, дювлятин йеритдийи пул-кредит сийасяти иля ялагядар 
фаиз дяряжяляриндя тязащцр едян дяйишикликлярин бирбаша инвес-
тисийалара тясири вардыр. Адятян бу ялагя aşağıdakı формада 
тязащцр едир:  

 

 

 58

 
 
 
 
 
 
 
 
   
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
 

График.  Инвестисийа гойулушлары иля фаиз дяряжяси                       
арасындакы гаршылыглы ялагя 

 
Эюрцндцйц кими, фаиз дяряжяляринин ашаьы сявиййясиндя 

инвестисийалара мейiл артыр. Яксиня, фаиз дяряжяси инвестисийа-
дан ялдя олунан эялирин сявиййясини ютдцкжя, инвестисийалара 
мейл азалыр. Кейнс бу щалы гапалы игтисадиййат цчцн харак-
терик щесаб едирди. Диэяр тяряфдян Кейнс мяшьуллуг фяалиййя-
тинин мултипликаторуну инвестисийа мултипликаторуна бярабяр 
олдуьуну гейд едирди. Бунунла да Кейнс инвестисийадан 
ялдя олунан эялирин щяжми иля истещсалын мигйасы вя темпи ара-
сында ялагяни эюстярирди. Башга сюзля, дювлят фаизин сявиййяси-
ни тянзим етмяк васитясиля вя йа диэяр сащялярдя инвестисийа 
фяалиййятини щяйата кечирмякля игтисадиййата тясир эюстяря 
биляр. О, дювлятин игтисадиййата фяал мцдахилясини габартмаг-
ла, базарын юз-юзцня тянзимлянмясиня инанмыр вя игтисади 
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таразлыьа наил олмаг цчцн кянардан мцдахиляни лабцд щесаб 
едирди. 

Кейнсин ардыжыллары онун мцддяаларыны вя тювсиййялярини 
тамамлайыб конкретляшдирмишляр. Мясялян, онлар мултип-
ликатор консепсийасына акселератор консепсийасыны ялавя едир-
ляр. Акселератор инвестисийаларын артымынын эялирлярин артымын-

дан асылылыьыны эюстярир. Мцасир Кейнсчиляр ися мултипликатор 
вя акселераторун гаршылыглы ялагясиня истинад едяряк игтисадий-
йатын фасилясиз, динамик артым схемини ишляйиб щазырламышлар.  

 
Yoxlama sualları 

 

1. İnvestisiya prosesini necə xarakterizə edə bilərsiniz?  
2. Инвестисийа просесиндя дювлятин ролу nə ilə müəyyən 

olunur? 
3. Инвестисийа просесиnin мярщялялярi hansılardır? 
4. Инвестисийа гойулушлары иля фаиз дяряжяси арасында hansı 

гаршылыглы ялагя vardır?                
5. İnvestisiya multiplikatoru haqqında nə deyə bilərsiniz?                            

 
§ 4.2. Инвестисийа иглими вя онун ясас елементляри 

 
Гейд етмяк лазымдыр ки, инвесторлар щяр-щансы юлкядя 

ня жцр шяраитдя ишлямяляриня биэаня йанашмырлар. Бурада он-
ларын фяалиййяти цчцн инвестисийа мцщити мцщцм рол ойнайыр. 
Мащиййят етибариля инвестисийа мцщцти щяр-щансы бир юлкядя 
инвестисийа гойулушлары сащясиндя мювжуд олан вязиййятин ня 
дяряжядя ялверишли олмасыны харакиеризя едир. Тяжрцбя эюстярир 
ки, инвесторлар адятян сийаси вя игтисади сабитлик олан юлкя-
лярдя ишляйирляр. Диэяр тяряфдян ися инвестисийа гойулушлары иля 
эялир ялдя етмяйин етибарлылыьы якс пропорсионал асылылыгдадыр.  

Мцасир дюврдя инвестисийа мцщитини якс етдирян эюстяри-
жиляр щяр щансы бир юлкянин инвестисийа сащясиндя жялбедижилийи-
нин цмуми эюстярижисиня вя харижи инвесторлар цчцн «баро-
метр» олмасына хидмят етмякдядир. Башга сюзля, инвестисийа 
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иглиминдян харижи инвестисийа ахыны хятти асылылыгдадыр. Цму-
миликдя инвестисийа сийастиндя дювлятин инвесторлара йаратдыьы 
шяраит щям йерли, щям дя харижи инвесторлар цчцн ейни сявиййя-
дя олмалыдыр. Бунунла юлкядян капитал ихражынын гаршысыны ал-
маг олар. 

Мялумдур ки, инвестисийа мцщитинин формалашмасына 
тясир едян амилляр бирбаша вя долайы йолла тязащцр едир вя щя-
мин амилляри сийаси, игтисади, сосиал вя глобал амилляр форма-
сында груплашдырмаг олар. Сийаси амил инвестисийа иглиминин 
формалашмасында мцщцм амил олмагла, юлкянин эеосийаси 
мювгейини, мювъуд сийаси реъими, йеридилян сийасяти, юлкядя 
мювъуд олан сийаси сабитлийи, дювлятин игтисадиййата мцдахи-
ляси сявиййясини, бейнялхалг сазишлярин шяртляриня ямял олун-
масыны вя с. мясяляляри ящатя едир. Бу амил  щяр шейдян яввял 
юлкядя мювъуд олан сийаси вязиййятин стабиллийинин гиймятлян-
дирилмясини якс етдирмякля сийаси дяйишикликляри (щансы ки, юл-
кядя фяалиййят эюстярян хариъи капиталын фяалиййятиня нязяря-
чарпаъаг дяряъядя тясир эюстярир) якс етдирир.  

Республикамызда 90-ъы иллярин яввялляриндя бу сащядя 
мювъуд олмуш гейри-мцнасиб дурум инвестисийаларын ъялб 
олунмасы бахымындан юз негатив тясирини эюстярмишдир. Беля 
ки, о дюврдя республикада вясаитин олмамасы иля ялагядар 
олараг Азярбайъан юзцнцн карбощидроэен ещтийатларынын 
ишлянмясиня тякан вермяк мягсяди иля бир чох хариъи нефт шир-
кятляриня инвестисийа гоймаьы тяклиф етди. Гыса мцддят 
ярзиндя хариъи нефт ширкятляри тяряфиндян тяклифлярин алынмасына 
бахмайараг, мцстягиллийин илк илляриндян башлайараг респуб-
ликада мювъуд олан вязиййят, хцсусиля дя дювлятчилийин зяифлийи 
вя диэяр сийаси амилляр хариъи инвестисийанын ъялб олунмасы 
цчцн ъидди проблемляр йаратмышдыр. Йалныз 1993-ъц илдян 
щяйата кечирилмяйя башланан тядбирляр нятиъясиндя бу истига-
мятдя дюнцш йаранмыш вя хариъи нефт ширкятляринин Хязяр 
дянизинин Азярбайъан секторундакы нефт йатагларынын ишлян-
мясиня инвестисийа йюнялтмяк истяйини республикамызда сийаси 
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сабитлийин бярпа олмасы вя дювлятчилийин  мющкямляндирилмяси 
реаллашдырмышдыр. 

Инвестисийа гойулушларынын ъялб олунмасында игтисади 
амиллярин дя ъидди тясирляри вардыр. Бу група ясасян игтисадий-
йатын цмуми вязиййяти (бющран, дурьунлуг вя йа йцксялиш), 
инфласийанын сявиййяси, милли валйутанын курсунун сабитлийи, 
апарылан игтисади ислащатларын сцрят вя кейфиййят темпи, верэи 
системи, пул-кредит ситеми, эюмрцк хидмяти, фаиз дяряъяси, 
игтисади фяалиййятин сярбястлийи, дахили базарын сявиййяси, юлкя-
нин ямяк ресурсларынын щяъми, дахили инфраструктурун инкишаф 
сявиййяси вя с. кими амилляр дахилдир.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, мцстягиллийин илк илляриндя рес-
публика игтисадиййатынын тяняззцл етмяси вя гыса мцддят яр-
зиндя бощран щяддиня чатмасы, щиперинфлйасийанын мювъуд-
луьу вя с. инвестисийа гойулушларынын эениш вцсят алмасынын 
гаршысыны алан мцщцм амиллярдян олмушдур. Юлкя ящалисинин 
хариъи капитала вя шяхси мцлкиййятя мцнасибяти сявиййяси, юл-
кядя баш верян дяйишикликляр, ъямиййят цзвляринин идиалоъи 
билик сявиййяси, тяшкилатчылыг габилиййяти вя с. амилляр инвестиси-
йа мцщитинин формалашмасына тясир едян сосиал-мядяни амил-
ляр групуну формалашдырыр. Гейд олунмалыдыр ки, бу бахым-
дан Азярбайъан бир сыра цсцнлцкляря малик олса да, инвес-
тисийа гойулушларынын ъялб олунмасында сосиал-мядяни амилля-
рин щялледиъи олмадыьындан ящямиййятли дюнцш йаратмаг 
игтидарында олмамышдыр.     

Инвестисийа гойулушларынын жялб олунмасында мцщцм 
йери олан амиллярдян бири дя глобал амиллярдир. Бу амилляр 
групуна ясасян бейнялхалг сявиййядя эедян просеслярин, 
жоьрафи дяйишикликлярин вя тябии щадисялярин тясирляри топлан-
мышдыр ки, бунлар да юлкянин инвестисийа мцщитиня долайысы иля 
тясир етмякдядир. Сийаси конфликтляр (ясасян мцщарибяляр, 
юлкяляр арасында зиддиййятляр вя с.), игтисади бющранлар (дцн-
йа базарында мцхтялиф нюв ресурсларын гиймятляринин йцксялиб 
енмяси), тябии фялакятляр вя жоьрафи дяйишикликляр бу гябилдян 
олан амиллярдяндир.  

 62

Азярбайжанын эеостратеъи мювгейи бир сыра дювлятлярин 
мянафеляринин кясишдийи мякана тясадцф етмякдядир. Бу 
бахымдан реэионда баш верян дяйишиклик истянилян щалда бир-
мяналы гаршыланмыр. Мцстягиллийимизин илк илляриндя республи-
канын щярби мцнагишяйя жялб олунмасы вя бу эцня гядяр 
давам етмяси, ейни заманда юлкя дахилиндя мцхтялиф щярби 
мцнагишя характерли проблемлярин баш галдырмасына йардым 
етмяк республикамызда харижи мянафелярин тязащцрц кими 
гиймятляндириля биляр. Беля бир вязиййятдя харижи инвестисийа-
лaрын жялб олунмасы ня гядяр мцшкцлдцрся, онун милли вя иг-
тисади тящлцкясизлийин тямин олунмасы бахымындан ящямиййяти 
дя бир о гядяр йцксякдир. Чцнки, харижи инвестисийаларын го-
рунмасында онларын мянсуб олдуглары юлкялярин дя мцяййян 
ролу мювжуддур. Беля ки, харижи юлкялярдя инвестисийа гойу-
лушларыны реаллашдыран дювлятлярин башлыжа мягсядляриндян бири, 
мящз щямин инвестисийаларын мцхтялиф характерли рисклярдян 
горунмасыны тямин етмякдян ибарятдир.  

Инвестисийа гойулушларынын щяйата кечирилмясиндя онун 
щцгуги базасынын йарадылмасы да важиб амиллярдяндир. Беля 
ки, инвестисийа гойулушу заманы инвесторлар юз малиййя вя-
саитляринин банкларда дейил, бирбаша тясяррцфат сащяляриня жялб 
етдикляри цчцн щцгуги тяминатын йцксяк олмасы онларын 
диггят мяркязиндя дайаныр. Щцгуги тяминат дедикдя ися 
дювлятин аидиййаты сащяляр цзря мцвафиг ганун, гярар вя нор-
матив актларын мювжцд олмасынын зярурилийи шяртляндирилир ки, 
потенсиал инвесторлар да мящз бу щцгуги сянядляря истинадян 
юз фяалиййятлярини тяшкил етмиш олурлар. Ганунлардан ялавя 
мцяййян щцгуги норматив актларын гябулу да зяруридир. 
Инвестисийаларла баьлы бу щцгуги сянядляр ясасян верэи, эюм-
рцк, банк, сыьорта вя диэяр сащялярдя мцнасибятляри мцяййян 
етмялидир. Бу амилляр цзви сцрятдя баьлы олмагла бир-бирини 
тамамлайыр.  

Ялверишли инвестисийа мцщитинин формалашдырылмасы онун 
даима тякмилляшдирилмясини шяртляндирир. Одур ки, дювлят 
тяряфиндян щяйата кечирилян инвестисийа сийасяти дя мящз буна 
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хидмят етмялидир. Беля ки, мцасир шяраитдя мювжуд олан иг-
тисади мцнасибятляр системиндя щяр бир мцстягил дювлят юз 
мараг вя мягсядляриндян чыхыш едяряк сийаси фяалиййятини фор-
малашдырмагдадыр. Диэяр тяряфдян дювлят игтисади инкишафа 
тясир едян дахили вя харижи амилляри нязяря алараг, йеридилян 
цмуми игтисади сийасятин ясас тяркиб щиссяляриндян бири олан 
инвестисийа сийасятини реаллашдырыр. Инвестисийа сийасятинин щя-
йата кечирилмяси бахымындан мцщцм ящямиййят кясб едян 
шяртлярин мювжудлуьу зяруридир. Беля ки, дювлятин мараьы юз 
яксини юлкя игтисадиййатынын инкишаф етдирилмясиндя тапыр. 
Мягсядляр ися игтисади инкишаф, там мяшьуллуг, игтисади сямя-
рялилик, сабит гиймятляр, игтисади азадлыг, тижарят балансы, иг-
тисади тяминат, эялирлярин ядалятли бюлэцсц вя с. кими игтисади 
проблемлярин щялл олунмасы истяйиндян ибарят ола биляр. Бу-
нунла йанашы олараг инвестисийа сийасятинин щяйата кечирилмя-
си цчцн дювлятин инвестисийа програмынын вя бу програмын 
щяйата кечирилмяси цчцн сечилмиш стратеэийанын мювжуд ол-
масы  да зяруридир. Програмлар цмуми игтисади сийасятдян 
асылы олмагла, она уйьун тяртиб олунмалы вя дювлятин харижи 
игтисади фяалиййятиндяки стратеэийа иля баланслашдырылмалыдыр. 

 

Yoxlama sualları 

 

1. Инвестисийа iqlimi (мцщити) dedikdə nə nəzərdə tutulur?  
2. Инвестисийа iqlimini firmalaşdıran amillər hansılardır? 

 
§ 4.3. İnvestisiya riski və onun müəyyənləşdirilməsi 
 
Цмумиййятля, инвестисийа мцщити рискля характеризя олу-

нур ки, бу да инвестисийа иглими эюстярижисинин якси кими ха-
рактеризя олунур. Беля ки, инвестисийа просесиндя истифадя олу-
нан риск анлайышы инвестор тяряфиндян гойулан вясаитин итирил-
мяси вя йа арзу олунмаз нятижялярля цзляшмяси ещтималындан 
ибарятдир. Инвестисийа иглиминя тясир едян факторларын рискин 
азалмасы вя йа артмасына тясир етдийи цчцн онлар щям дя риск 
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факторлары кими дя характеризя олунур. Бу факторлар харижи 
инвестора инвестисийа гойулушу мягсядиля сечдийи юлкя вя 
онун тясяррцфат сащяляри щаггында даща дцзэцн тясяввцр йа-
ратмаьа кюмяк едир. Риск амилляринин тящлили заманы харижи 
инвесторлар даща чох цзляшя биляжякляриня цстцнлцк верирляр. 
Беля ки, риск факторларынын тящлили вя гиймятляндирилмяси инвес-
торлара инвестисийа лайищяляринин щазырланмасында дцзэцн гя-
рарларын верилмяси бахымындан спесифик ящямиййятя маликдир. 
Лакин, буна бахмайараг, инвестисийа фяалиййяти узун мцд-
дятли хяржляря ясасландыьындан о, бцтцн щалларда рискля яла-
гядар олур.  

Йухарыда эюстярилдийи кими цмумийятля инвестисийа го-
йулушлары риск амили иля сых сцрятля баьлыдыр. Бу сащядя мюв-
жуд олан рискляр мцхтялиф олсалар да онлар ясасян ики групда 
мцяййянляшдирилир: 

• юлкянин сийаси-игтисади вязиййяти иля характерик олан 
цмуми рискляр; 

• конкрет обйектля баьлы коммерсийа риски форма-
сында чыхыш едян рискляр. 

Инвестисийа ширкятинin капиталынын кифайят гядяр олдуьу 
щалда рискин цмуми сявиййясинин щесабланмасы заманы нязя-
ря алынан беш риск областы фярглндирилир. Риск областы дедикдя 
еля бир цмуми иткиляр зонасы нязярдя тутулур ки, онун сяр-
щядляриндя иткиляр тяртиб олунмуш риск сявиййясинин сон гий-
мятляриндян йцксяк олмур. Капиталын кифайят гядяр олмасыны 
гиймятляндирмяк цчцн ися низамнамя капиталынын максимал 
бурахыла билян мябляьиндян вя ширкятин бцтцн капиталынын 
онун активляринин мябляьиня олан нисбяти кими характеризя 
олунан риск ямсалынын сон гиймятиндян истифадя едилир.  

Цмумиййятля, истянилян инвестисийа лайищяси мцзакиря 
едиляркян нязярдя тутулур ки, онун щяйата кечирилмясиня тясир 
эюстяря биляъяк бу вя йа диэяр амиллярин юйрянилмя дяря-
ъясиндян асылы олараг мцяййянлик, риск вя гейри-мцяййянлик 
щаллары ола биляр. Мцяййянлик шяраити дедикдя вязиййятин га-
нунауйьун шякилдя даща дягиг тясяввцрц баша дцшцлцр.  
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Гейри-мцяййянлик шяраитиндя вязиййят цзря мялуматлар там 
дягиг олмур. Риск ися вязиййятин мцяййян ещтималла айдынлы-
ьынын мювъудлуьу кими баша дцшцлцр. Бу заман йаранан 
рискин щячми иля инвесторун малиййя ресурсларынын мцгайисяси 
рискин сявиййясини характеризя етмякля риск ямсалы кими мцяй-
йянляшдирилир. Риск ямсалынын мцяййян едилмяси цчцн аша-
ьыдакы формулдан истифадя едилир: 

 
R= Ы/S 

 
Бурада,  Р - риск ямсалы; 
               С - инвесторун ресурсларынын щяжми; 
               I - конкрет инвестисийа гойулушунда баш веря 

билян иткинин     
                    максимал щяжмидир. 
Гейд етмяк лазымдыр ки, щяр бир амил рискин формалаш-

масында юз ролуну ойнайыр вя онлар балларла гиймятлян-
дирилир. Бу бахымдан щяр бир рискин айрылыгда вя йа инвестисийа 
мцщитинин бцтювлцкдя кямиййятжя гиймятляндирилмяси имканы 
йараныр.  

Цмумиййятля, бейнялхалг сявиййядя айры-айры дювлятляр-
дя инвестисийа мцщитинин вязиййятини характеризя едян мялу-
матлар топлусу формалашдырылыр. Бу сащядя щяр ил «Internatio-
nal Business Company USA» фирмасы тяряфиндян йедди жилd-
дян ибарят няшр олунан вя яксяр дцнйа юлкялярини инвестисийа 
гойулушу бахымындан риск сявиййясини ящатя едян «Political 
Risk Yearbook» мяжмуяси даща эениш йайылмышдыр. Бу мяж-
муядя 12 баллы системля гиймятляндирилян («А+»-ян йахшы 
эюстярижи, «Д-» ян пис эюстярижи) рискин сийаси, малиййя транс-
фертляри, ихраж вя бирбаша инвестисийа груплары якс етдирилир. 
Лакин, онларын цмуми гиймятляндирилмяси эюстярилмир. Диэяр 
американ фирмалары «Business Environment Risk Intelli-
gence», вя «International Reports», щямчинин алман фирмасы 
«БЕРИ» 100 баллы шкала иля (100 бал ян йахшы эюстярижи) айры-
лыгда вя мяжму рисклярин индексини мцяййян едирляр. Ейни 
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адлы «БЕРИ» индекси васитясиля юлкя рискинин сявиййяси яввял-
жядян мцяййян олунур. Йцздян чох експертляр тяряфиндян 
мцхтялиф експерт гиймятляндирмя цсуллары иля ил ярзиндя 4 дяфя 
тящлил апарылыр. Беляликля, тяряфдаш юлкянин сийаси вя игтисади 
вязиййятинин бцтцн тяряфляри тядгиг олунур.  

Истянилян юлкядя инвестисийа рискинин мцяййянляшдирил-
мяси заманы истифадя олунан бир сыра системляшдирилмиш прин-
сiпляр мювжуддур ки, онлар да зярури вя асан тящлил олуна 
билян материаллара ясасланманы нязярдя тутур вя ашаьыдакы 
кими тяснифляшдирилир: юлкя рискинин прогнозлашдырылмасы дювлят 
гурuлушунун структур вя кейфиййят характеристикаларына, ста-
тистик рягямлярин юйрянилмясиня ясасланан кямиййят эюстя-
рижиляриня истинад етмялидир; инвестисийа гойулушу рискинин 
йцксяк олмасы сябяби щаггында нятижя ону охуйана айдын 
олмалыдыр; ики тип тящлилин (кямиййят вя кейфиййят) уйьунлуьу 
дягиг вя конкрет олмалы, тящлили асанлашдырмаг, щямчинин 
онун сямярялилийини артырмаг цчцн бцтцн ихтисарлар изащ 
олунмалыдыр. 

Мцхтялиф рискли лайищяляр арасындан биринин сечилмяси ин-
весторун щансы лайищяйя цстцнлцк вермясиндян ящямиййятли 
дяряъядя асылыдыр. Инвесторларын яксяриййяти мцасир игтисади 
нязяриййядя щюкмран олан цстцнлцк тяшкил етмя гайдаларына 
риайят етмяйя чалышырлар. Цстцнлцк тяшкил етмянин биринъи гай-
дасы ейни эялиря малик олан ики лайищядян даща аз рискли ла-
йищянин, икинъи гайда ися ейни рискли ики лайищядян даща эялирли 
лайищянин биринъи нювбядя сечилмясини нязярдя тутур.  

Арашдырмалар эюстярир ки, постсовет юлкяляринин тимса-
лында инзибати-амирлик игтисади системиндян базар игтисадий-
йатына кечид инвестисийа мцщитинин тяшяккцлцнцн ясасыны гой-
мушдур. Тябии ки, тяшяккцл просеси узунмцддятли олуб, 
мцяййян чятинликлярля гаршылашыр. Инвестисийа мцщити мягсяд-
йюнлц инвестисийа фяалиййятинин дювлят тянзимлянмяси цзря 
тядбирляр комплексинин тясири алтында тяшяккцл тапыр. Бу ба-
хымдан, инвестисийа фяалиййятинин формалашмасына тясир едян 
ян важиб амиллярдян бири дювлятин инвестисийа сийасятидир. Щяр 
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бир сащядя олдуьу кими инвестисийа фяалиййяти иля баьлы щяйата 
кечирилян дювлят тядбирляри дя дювлятин инвестисийа сийасяти 
кими характеризя олунур.  

Дцнйа тяжрцбяси эюстярир ки, истянилян юлкядя инвестисийа 
гойулушунун реаллашдырылмасында гярарларын гябулу ин-
весторлара мяхсусдур. Бу о демякдир ки, дювлят инвестиси-
йалары истисна олмагла диэяр инвестисийаларын реаллашдырылмасы 
инвесторун йанашмасына баьлыдыр. Щансы ки, онун да ясасын-
да дайанан башлыжа амил инвестисийа мцщитинин характеридир.  

Инвестисийа гойулушларыны шяртляндирян диэяр мцщцм 
амил малиййя сабитлийидир. Бу сабитлийин ялдя олунмасы хейли 
дяряжядя инвестисийа ещтийатларынын формалашмасынын, инвести-
сийа лайищяляринин сямярялилийин тямин олунмасынын вя цму-
мян ялверишли инвестисийа мцщитинин шяртидир. Инвестисийа мц-
щитинин тяшякцлц хейли дяряжядя юзял секторун фяаллыьындан, 
хцсуси чякисиндян, ялагяляринин интенсивлийиндян, кичик вя орта 
сащибкарлыьын инкишаф сявиййясиндян асылыдыр.  

Бейнялхалг тяжрцбяйя эюря игтисади сабитлийи вя ялверишли 
инвестисийа мцщитини шяртляндирян ясас амиллярдян бири 
жямиййятдя игтисади рифащ бахымындан мцяййян едилян “орта 
синфин” хцсуси чякисидир. Мящз бу синиф мцнасибятлярин дина-
миклийини вя ащянэдарлыьыны тямин едян ящямиййятли амил ол-
магла кечид дюврц игтисадиййатынын явязлянмясини сцрят-
ляндирир. Бир гайда олараг Азярбайжанын инвестисийа мцщи-
тиндян данышаркян онун ялверишли эеосийаси вя жоьрафи мюв-
гейи, йцксяк ихтисаслы кадр потенсиалы, зянэин тябии сярвятляри 
юн плана чякилир. Яслиндя ялверишли инвестисийа мцщити йарат-
маг цчцн бунлар йалныз илкин шяртлярдир, сямяряли йанашма 
олмадыгда бу зянэинлик юлкя цчцн жидди проблемляр мянбяйи 
ола биляр.  

Инвестисийайа тялябат инвестисийа мцщитини шяртляндирян 
башлыжа амилдир. Сюзц эедян тялябат амортизасийа вя инвести-
сийалар арасында нисбятдя дя тязащцр едир. Инкишафын мцшащи-
дя олундуьу юлкялярдя инвестисийалар амортизасийаны цстя-
ляйир вя капиталын артымы баш верир. Шярти олараг мяжму инвес-
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тисийаларын иллик мящсул истещсалында сярф олунмуш капиталы 
там явяз етмяси щалыны нязярдян кечирмяк мцмкцндцр. 
Аваданлыгларын кющнялмясинин сцрятлянмяси вя тяняззцл 
мейiлляринин цзя чыхдыьы беля мцщитдя кющнялмянин юдянил-
мяси фондунун артымы сцрятлянир. Инвестисийайа тялябат щям 
кющнялмиш капиталы тязялямяк, щям дя реал капиталы артырмаг 
истигамятиндя формалашыр. 

Инвестисийа мониторингинин милли системинин йарадылмасы 
ялверишли инвестисийа мцщитинин тяминатында аз рол ойнамыр. 
Мялумдур ки, инвестисийанын файдалылыьы замана эюря дяйишир. 
Щяр щансы мящсулун истещсалынын даими артмасы онун сон 
файдалылыьынын ашаьы дцшмяси иля мцшащидя олунур. Инвестиси-
йаларда да аналоъи щала раст эялинир. Йяни илк инвестисийа го-
йулушунун файдалылыьы сонракы гойулушлардан йцксяк ола-
жагдыр. Мониторинг инвестисийа фяалиййятиндя гойулушларын 
артмасынын онлардан ялдя едилян эялирлярин артмасы иля мцша-
йият олунмасы фактыны ашкара чыхармаг вя тясдиглямяк вязифя-
сини йериня йетирмялидир. 

Кечид игтисадиййатлы юлкялярдя инвестисийа мцщитиня 
щялледижи дяряжядя тясир едян амиллярдян бири юзялляшдирмядир. 
Бу юлкялярдя гиймятли каьызлар базарынын реал секторла яла-

гясини тямин едян сямяряли капитал базарынын тяшкили хцсуси 
актуаллыг кясб едир. Мцасир базар игтисадиййатынын мцщцм 
инфраструктур елементляриндян бири олан гиймятли каьызлар 
базары, пула малик вя пула ещтийажы олан субйектляри ялагя-
ляндирмяк вязифясини йериня йетирмялидир. Бу мцнасибятлярин 
щяйата кечирилмяси базар мцнасибятляринин формалашдыьы мц-
щитин юзцнямяхсуслуьу шяраитиндя баш верир. 

Инвестисийа мцщитинин хцсусиййятляриндян иряли эялян не-
гатив щаллар да йох дейилдир. Илк нювбядя ону гейд едяк ки, 
гиймятли каьызлар базарынын щяля там тяшяккцл тапмадыьы рес-
публикамызда портфел инвестисийаларын жялб едилмяси жидди чя-
тинликлярля цзляшир. Инвестисийа гойулушунун сямяряли истига-
мятинин мцяййянляшдирилмясинин мцкяммял методолоъи тя-
мината ещтийажы вардыр. Чцнки сащялярин инвестисийалашдырыл-
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масы цчцн  жазибядарлыьыны мцяййян етмяк лазым эялир. 
Бунун цчцн ися информасийа тяминатынын кафи сявиййяси тяляб 
олунур. Тяясцфля гейд етмялийик ки, юлкямиздя мцвафиг ин-
формасийа базасы щяля дя там формалашдырылмамышдыр. Мцх-
тялиф сявиййялярдя (юлкя, район, мцясссися) базар щаггында 
коммерсийа, няглиййат вя телекоммуникасийа барядя инфор-
масийанын чатышмамасы, хцсусиля кичик вя орта харижи ширкятляр 
вя фирмаларын инвестисийа гойулушлары цчцн манеяйя чеврилир.  

Мцвафиг амиллярин инвестисийа фяалиййятиня тясиринин 
мцяййянляшдирилмяси кифайят гядяр мцряккябдир вя узун 
заман тяляб едир.  Буна эюря дя мцвафиг сащядя ихтисаслаш-
мыш бейнялхалг гурумлар фяалиййят эюстярир ки, онларын да 
башлыжа вязифяси айры-айры юлкяляр цзря инвестисийа мцщитинин 
гиймятляндирилмясиндян ибарятдир. Инвестисийа мцщитинин 
гиймятляндирилмясиндя фяргли йанашмалар вардыр.  

Мцхтялиф юлкялярдя бу мцщити формалашдыран чохсайлы 
юзцнямяхсус шяртлярин мювcудлуьу йанашмалардакы мцхтя-
лифлийя бяраят верир. “Бусинесс Енвиронмент анд Ентерприсе 
Перформансе Сурвей” ъурналынын шярщиндя инвестисийа мц-
щитини формалашдыран макро эюстярижиляря  сийаси сабитлик вя 
мцбадиля курсу аид едилир. Микро эюстярижиляря малиййя вя-
зиййяти, верэиляр вя ганунверижилик, инфраструктур аид едилир. 
Кечид игтисадиййатлы юлкялярдя торпаг цзяриндя мцлкиййят, эи-
ров механизминин формалашдырылмасы кими мясялялярдя инвес-
торлар бирмяналы жаваб алмадыгда инвестисийа жялб едилмя-
синдя жидди проблемляр йараныр.  

Дювлятин инвестисийа сийасяти башлыжа олараг мящз инвес-
тисийа мцщитинин ялверишли щала эятириб чыхарылмасындан иба-
рятдир. Бунун тямин олунмасы ися щяр бир дювлятдя йеридилян 
игтисади сийасят ясасында мцяййян едилир. Ганунверижилийя 
ясасян Азярбайжан Республикасында инвестисийа фяалиййятинин 
дювлят тянзимлянмясиндя башлыжа мягсяд ващид игтисади, 
елми-техники вя сосиал сийасятин йеридилмясиндян ибарятдир. 
Бунун тямин олунмасы цчцн бцтцн мянбялярдян, о жцмля-
дян юлкянин сосиал-игтисади инкишаф програмында нязярдя 
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тутулмуш щяжмдя республика вя йерли бцджяляр щесабына 
малиййяляшян инвестисийа гойулушлары щяйата кечирилир. Диэяр 
тяряфдян ися инвестисийа фяалиййятинин дювлят тянзимлянмяси 
дювлят тяряфиндян мцяййян едилян конкрет шяртляря бцтцн 
инвесторлар тяряфиндян ямял олунмасына нязаряти тямин едир.  
Щяйата кечирилмя методларындакы фяргляря бахмайараг щям 
дахили, щям дя харижи инвестисийа сийасяти дювлятин цмуми ин-
вестисийа сийасятинин тяркиб щиссяляри кими анжаг бир мягсядя 
юлкя игтисадиййатынын инкишафына хидмят едир. 

 
Yoxlama sualları 

 

1. Инвестисийа riski nədir və onun hansı qrupları vardır? 
2. Инвестисийа riskinin müəyyənləşdirilməsində indekslərin 

nə kimi rolu vardır? 
3. Инвестисийа iqlimini respublikamızın timsalında necə 

xarakterizə edə bilərsiniz?   
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V FƏSİL. İNVESTİSİYA QOYULUŞUNUN  
DÖVLƏT TƏNZİMLƏNMƏSİ 

 
§ 5.1. Инвестисийа сийасяти 

 
Мцасир дюврдя Азярбайжанда щяйата кечирилян инвести-

сийа сийасятинин мащиййяти дювлят сярмайяляринин ясасян 
инфраструктур обйектляриня йюнялдилмясиндян, инвестисийа 
лайищяляринин юзял гурумларын, хцсусиля харижи инвесторларын 
щесабына щяйата кечирилмясиндян ибарятдир. Инди юлкямиздя 
формалашмыш цмуми сосиал-игтисади вязиййят дювлят инвестиси-
йаларындан гейри-нефт секторунун приоритет сащяляриндя вя 
аграр бюлмядя даща бюйцк щяжмдя истифадя олунмасыны тяляб 
едир. Бу мянада Азярбайжан Республикасы Президентинин 
«Инвестисийа фяалиййятинин тяшвиги цзря ялавя тядбирляр щаг-
гында» 30 март 2006-жы ил тарихли сярянжамы дювлят инвестиси-
йаларынын игтисадиййатын гейри-нефт сektorunda истифадясинин 
эенишляндирилмяси мягсядиля имзаланмышдыр. Фярмана ясасян 
йарадылан «Азярбайжан Инвестисийа Ширкяти»нин низамнамя 
капиталы Дювлят Нефт Фондунун щесабына формалашдырыл-
мышдыр. Ширкят юлкя игтисадиййатынын гейри-нефт сektorunda 
фяалиййят эюстярян коммерсийа тяшкилатларында иштирак пайы вя 
сящм алмагла, онларын мадди вя технолоъи базасынын йениляш-
дирилмясиня мцддятли инвестисийа гойур. Бундан ялавя, дювлят 
мцяссисяси щесаб олунан ширкят коммерсийа тяшкилатларынын 
идаряетмя органларында иштирак етмя, бу вя йа диэяр гя-
рарлара вето щцгугуна маликдир. Щямчинин ширкят юз пайына 
мцтянасиб дивидент дя ала биляр.  

Гейд еtmək lazımdır ки, дювлят инвестисийаларынын идаря 
олунмасында илк дяфя тятбиг едилян бу механизм Инэилтярядя 
эениш истифадя олунур. Бурада мцддятли инвестисийалар дивидент 
алмаг шяртиля дювлятя мяхсус олан мцяссисяляря дя гойулур. Бу-
нунла беля, ширкятин истещлак маллары истещсал едян вя низам-
намя капиталында дювлятин пайы олан сящмдар жямиййятляриня 
инвестисийа гоймасы да мягсядяуйьун hesab edilir. 
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Бейнялхалг тяжрцбя эюстярир ки, дювлятин инвестисийа 
сийасяти заман-заман дяйишир вя юлкядя йаранмыш игтисади 
дурумдан асылы олараг мцяййян едилир. Мясялян, АБШ-да 
ХХ ясрин 30-жу илляриндя дювлят юз вясаити щесабына ещтийатлар 
йаратмыш, ишсиз инсанлары ишля тямин етмишдир. Щюкумят ясас 
кянд тясяррцфаты мящсулларына гиймятлярин ашаьы щяддини 
мцяййян етмиш, коммерсийа банкларыны баьлайараг йохла-
малар тяшкил етмиш, ганунсуз ямялиййатлара йол вермиш банк-
ларын фяалиййятиня ижазя вермямишдир. Сонракы 30 илдя дювлятин 
игтисади просесляря мцдахиляси зяифлямишдир. Ютян ясрин 60 вя 
80-жи илляриндя дювлят йенидян игтисадиййата мцдахилясини 
эенишляндирмишдир. Щазырда ися малиййя бющраны иля ялагядар 
олараг дювлят йеня дя юлкяни чятин вязиййятдян гуртармаг 
цчцн тядбирляр пакети щазырламыш вя бунун цчцн yüz  мил-
йардlarla доллар вясаит айырмышдыр. 

Базара игтисадиййатына кечидля ялагядар олараг бир 
чох сащялярдя олдуьу кими инвестисийа фяалиййятинин базар 
ганунларына уйьун тяшкил олунмасы вя тянзимлянмяси цчцн 
республикамıзда да ислащатлар зяруридир. Бу ислащатларын щя-
йата кечирлмяси, мцвафиг щцгуги базанын йарадылмасы йени 
игтисади системин, формалашдырылмасында бюйцк ящямиййяти 
вардыр. 

Йухарыда гейд олундуьу кими “Инвестисийа фяалиййяти 
щаггында” вя “Хариcи инвестисийаларын горунмасы щаггында” 
Азярбайcан Республикасынын ганунлары Азярбайcанда ин-
вестисийа просесляринин тянзимлянмясинин ясас щцгуги база-
сыны тяшкил едир. Бунунла йанашы олараг “Инвестисийа фондлары 
щаггында” Азярбайcан Республикасы гануну Азярбайжан 
Республикасында инвестисийа фондларынын щцгуги статусу, 
йарадылмасы вя идаря едилмясиnin ясаслары, дювлят гейдиййа-
тына алынмасы вя фяалиййятиня нязарят хцсусиййятлярини, щабеля 
тяряфлярин щцгуг вя вязифялярини мцяййян еtməklə бу сащядя 
диэяр мцнасибятляри тянзимляйир.  

Мцяййян принсипляр ясасында гурулан дювлятин инвес-
тисийа фяалиййяти иля баьлы сийасяти сабит дейил, мювжуд шя-
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раитдян, игтисади инкишафын бу вя йа диэяр мярщялясиндян аслы 
олараг дяйишир. Инвестисийа фяалиййяти иля баьлы дювлят сийа-
сятинин iki истигамятини эюстярмяк олар: 

• инвестисийа фяалиййятинин сярбястляшдирилмяси йяни айры-
айры субйектляря инвестисийа лайищялярини маилййяляшдирмякдя 
сярбястлийин верилмяси. 

• мяркязляшдирилмиш инвестисийа фяалиййятинин щяйата 
кечрилмяси. 

Мяркязляшдирилмиш инвестисийа фяалиййяти дювлят тяряфин-
дян йахуд да дювлятин мцяййян вaситəлярля жялб едя билдийи 
айры-айры субйектлярин щесабларына малиййяляшдирилир. Бу 
просес дювлятин игтисади вя сосиал сийасятиня уйьун вя рягабят 
шяраитиня зяряр вурмадан щяйата кечрилмялидир. 

Инвестисийа  фяалиййяти иля ялагядар дювлят сийасятинин 
birinci истигамяти “Инвестисийа фяалиййяти щаггында” гануну-
нун ЫЫ  фяслиндя юз яксини тапмышдыр. Бурада инвестисийа фяа-
лиййятинин субйектляринин щцгуги, вязифяляри о жцмлядян ин-
вeсторлар арасында мцнасибятляр, инвестисийа фяалиййятинин 
малиййяляшмя мянбяляри тясбит олунмушдур. Инвестисийа фяа-
лиййятинин сярбястляшдирилмяси мцяссися вя фирмалара юз дахили 
инвестисийа имканларындан даща сямяряли истифадя етмяйя 
имкан верир. Беля щалда инвестисийанын истигамятини игтисади 
сямяря вя базар ганунлары мцяййян едир. 

“Инвестисийа фяалиййяти щаггында” ганунуна ясасян 
Азярбайжан Республикасында инвестисийа фяалиййятинин дювлят 
тянзимлянмясиндя башлыжа мягсяд ващид игтисади, елми-
техники вя сосиал сийасятин йеридилмясиндян ибарятдир. Бунун 
тямин олунмасы цчцн бцтцн мянбялярдян, о жцмлядян юлкя-
нин сосиал-игтисади инкишаф програмында нязярдя тутулмуш 
щяжмдя республика вя йерли бцджяляр щесабына малиййяляшян 
инвестисийа гойулушлары щяйата кечирилир. Инвестисийа  фяалий-
йятинин малиййяляшдирилмясиндя щяр бир инвестисийа лайищя-
ляринин, сосиал-игтисади сийасятин мягсяд вя приоритетляриня уй-
ьунлуьу, щямчинин капиталын юдянмяси имканларынын дягиг 
юйрянилмяси чох мцщцмдцр. Диэяр тяряфдян ися инвестисийа 
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фяалиййятинин тянзимлянмяси дювлят тяряфиндян мцяййян еди-
лян конкрет шяртлярə, инвесторлар тяряфиндян ямял олунмасына 
нязаряти тямин едир.  

Инвестисийа  фяалиййятинин тянзимлянмясиндя “Инвести-
сийа  фяалиййяти щаггында ” ганунa ясасян дювлят ашаьыдакы 
васитялярдян истифадя едир: 

- верэитутма субйектлярини вя обйектляринин, верэи 
дяряжялəринин вя эцзяштляринин  фяргляндирилдийи верэи системи-
нин тятбиги; 

- кредит вя амортизасийа сийасятинин щяйата кечiрил-
мяси, о жцмлядян ясас фондларын сцрятли амортизасийасы (сийа-
сятинин) йолу иля. Амортизасийа цзря эцзяштляр; 

- айры-айры реэион, сащя вя истещсалатларына инкишафы 
цчцн субвенсийа, субсидийа, бцджя боржларынын верилмяси; 

- дювлят норма вя стандартларынын мцяййянляшди-
рилмяси; 

- антиинщисар тядбирляринин эюрцлмяси; 
- мцлкиййятин дювлятсизляшдирилмяси вя юзялляшди-

рилмяси; 
- торпагдан, судан вя башга тябии ещтийатлардан 

истифадя шяртляринин мцяййянляшдирилмяси; 
- гиймятгойма сийасятинин щяйата кячрилмяси; 
- инвестисийа лайищяляринин ещспертирасынын кечiрил-

мяси və s. 
“Инвестисийа  фяалиййяти щаггында” ганунда дювлят ин-

вестисийаларына даир гярарларын гябул едилмяси гайдасы da 
мцяййян едилмишдир. Эюстярилян ганунда ейни заманда 
ясаслы тикинтидя ишлярин йерня йетрилмяси цчцн дювлят сифаришинин 
йерляшдирилмяси гайдасы, инвестисийаларын дювлят ещспертизасы, 
инвестисийа  фяалиййятиндя гиймятгойма кими мясяляляр дя юз 
яксини тапмышдыр. 

Узунмцддятли инвестисийа йатырымларынын вя харижи 
капиталын жялб олунмасынын ясас шярти мцнасиб игтисади мц-
щитин йарадылмасыдыр ки, бу да комплекс тядбирляри нязярдя 
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тутур. Бу жцр комплекс тядбирляриn щяйата кечрилмяси цчцн 
эцжлц щцгуги базанын олмасы зяруридир. 

Инвестисийа  фяалиййятинин stimuллашдырылмасынын мц-
щцм васитяляриндян бири олан маллийя эцзяштляри мцасир дювр-
дя еффектив тясиря маликдир. Малиййя эцзяштляри сямяряли инвес-
тисийалашдырмайа шяраит йарадыр ки, бу да истещсала хейли пул 
вясаити жялб етмяйя вя инкишафа наил олмаьа имкан верир. Ма-
лиййя эцзяштляри дейиляндя ашаьдакылар нязярдя тутулур: 

• эялирин бир щиссясинин верэидян азад едилмяси вя бу 
вясаитлярин елми арашдырмалара йюнялдилмяси; 

• амортизасийа эцзяштляри. 
Инвестисийа  фяалиййятинин активляшдирилмясиндя аморти-

засийа сийасятининдя ролу бюйцкдцр. Чцнки амортизасийа ай-
рылмалары ясас фондлара капитал гойулушунун мцщцм мян-
бяйи щесаб олунур. Амортизасийа айырмаларынын капитал го-
йулушунда ролу артмагдадыр. Амортизасийа айрымаларынын 
инвестисийа  фяалиййятиндя ролунун артырылмасында ясас метод 
сцрятли амортизасийанын тятбигидир.  Сцрятли амортизасийа айыр-
малары нятижясиндя мцяссисянин верэийя жялб едилян мябляьи 
хейли азалдылмыш олур. 

Дювлятин инвестисийа фяалиййятинин тянзимлянмясиндяки 
щцгуги механизмляриндян бири дя лайищялярин експертизасыдыр. 
Лайищялярин експертизасында инвестисийа  фяалиййятинин суб-
йектляринин щцгугларынын горунмасы ясас мягсяддир. Бцтцн 
инвестисийа лайищяляри мцлкиййят формасындан вя малиййяляш-
мя мянбяйиндян аслы олмайараг онларын тясдиг олунмасы-
надяк експертизасийа мяруз галмалыдыр. Ганунверижилийя уй-
ьун олараг инвестисийа лайищяляринин дювлят експертизасы Азяр-
байжан Республикасы Щюкцмяти тяряфиндян мцяййян едилир. 

Инвестисийа  фяалиййяти дювлятин иштиракындан да хейли 
аслыдыр. Беля ки, дювлят бир тяряфдян диэяр инвестисийа субйект-
ляринин  фяалиййятини тямин едир, диэяр тяряфдян ися юзц дя бу  
фяалиййятля мяшгул олур. Билдийимиз кими бир сыра сащяляр вар-
дыр ки, башга субйектляр бу сфераларда инвестисийа  фяалиййяти 
эюстярмякдя мараглы дейилляр. Бу сащяляр аз рентабелли лакин 
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стратеъи жящятдян юнямли сащялярдир. Буна мисал олараг сосиал 
програмларı, o cümlədən сящиййя, тящсил, мядяниййят, тябиятин 
мцщафизяси иля баьлы програмларı вя с.  эюстяриля биляр. Дювят 
гайьысына вя инвестисийа лайищяляринин реаллашдырылмасына ещ-
тийаж олан сащяляри, приоритет истигамятляри ганунверижилийя 
уйьун олараг Игтисади Инкишаф назирлийи мцяййян едир вя 
бцджя щесабына малиййяшдирилир. 

Щяр бир дювлятин инкишаф сявиййясини, бу инкишафа тясир 
едян дахили вя харижи амилляри нязяря алмагла инвестисийа си-
йасятини йцрцтмяк цчцн ашаьыдакы шяртляр олмалыдыр: 

1. Дювлятин мараьы вя мягсядляри. Мараг юз яксини 
юлкя игтисадиййатынын инкишаф етдирилмясиндя тапыр. Мягсядляр 
ися  игтисади инкишаф, там мяшьуллуг, игтисади сямярялик, сабит 
гиймятляр, игтисади азадлыг, тиъарят балансы, игтисади тяминат 
вя эялирлярин ядалятли бюлэцсц ола биляр. 

2. Инвестисийа сийасятини йцрцтмяк цчцн дювлятин инвести-
сийа програмы вя бу програмы щяйата кечирмяк цчцн сечил-
миш стратеэийасы олмалыдыр. Програмлар игтисади сийасятдян 
асылы олур, она ясасян тяртиб олунур вя дювлятин хариъи игтисади 
фяалиййятиндяки стратеэийасы иля таразлашдырылыр. Програмларын 
щяйата кечирилмясинин ися инзибати-амирлик, сосиал тямайцл вя 
азад игтисади сийасят методу вардыр. 

Инвестисийа сийасятини ики йеря, дахили инвестисийа си-
йасяти вя хариъи инвестисийа сийасятиня бюлмяк олар. Щям да-
хили, щям дя хариъи инвестисийа сийасятинин щяйата кечирилмя-
синдя малиййя мянбяляри ясас амилдир. Дахили инвестисийа сийа-
сяти дедикдя  дахили инвестисийа мянбяляри щесабына игтисади 
мягсядляря наил олунмасы баша дцшцлцр.  

Хариъи инвестисийа сийасяти узун мцддятли бейнялхалг 
капитал гойулушлары сащясиндя эюрцлян тядбирляри ящатя едир. 
Бу сийасятин юзц ики, идхал вя ихраъ  истигамятдя апарылыр. Ид-
хал бейнялхалг стандартлар сявиййясиндя милли мящсул вя хид-
мятляр щяъминин артырылмасыны, юлкядя йени технолоэийа, тяъ-
рцбя вя с. ъялб едилмясини, юлкя ящалисинин мяшьуллуг сявиййя-
синин щялл едилмяси вя ишсизлийин арадан галдырылмасыны вя 
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Умуми Дахили Мящсулун вя Милли Эялирин артырылмасыны вя с. 
ящатя едир.  

Ихраъ ися юлкянин ихраъйюнлц мящсул вя хидмятлярин 
хариъи базарлара чыхарылмасыны, эялир ялдя етмяк вя дахили ба-
зары тяминатлы хариъи мящсулларла (ясасян йарымфабрикат, ещ-
тийат щиссяляри вя с.) тямин етмяк цчцн юлкядя хариъи истещсалын 
эенишляндирилмясини, банк системинин тякмилляшдирилмяси вя 
валйута ямялиййатларынын еффективлийинин галдырылмасыны вя сы-
ьорта системинин тякмилляшдирилмяси, сыьорта фяалиййятинин ак-
тивляшдирилмясини якс етдирир. 

Щяйата кечирмя методларындакы фяргляря бахмайараг, 
щям дахили, щям дя харижи инвестисийа сийасяти дювлятин цмуми 
инвестисийа сийасятинин тяркиб щиссяляря кими бир мягсядя, юлкя 
игтисадиййатынын инкишафына хидмят едир. 

 

Yoxlama sualları 

 

1. Инвестисийа siyasətini necə xarakterizə edə bilərsiniz?  
2. «Азярбайжан Инвестисийа Ширкяти» haqqında nə bilirsiniz? 
3. Инвестисийа siyasəti çərçivəsində dövlət hansı vasitələrdən 

istifadə edir? 
   

§5.2. Инвестисийа стратеэийасы 
 
Инвесторлар инвестисийа просесиня башламаздан яввял 

гаршысына гойдуьу мцяййян мягсядя чатмаг цчцн юз 
фяалиййят стратеэийасыны сечирляр. Мцяййян олунмуш инвести-
сийа стратеэийасы investorun сонракы фяалиййятиндя инвестисийа 
структурунун бирбаша тяйинатчысына чеврилир. Бу бахымдан 
мцмкцн олан инвестисийа стратеэийаларыны ики група бюлмяк 
олар: 

- Актив инвестисийа стратеэийасы. Bu йени истещсал васи-
тяляринин тятбиги, тялябаты чох олан мящсулларын истещсалынын 
йарадылмасы вя мцяссисянин рягабят габилиййятини эцжляндирil-
məsi məqsədini daşıyan стратеэийаdır. 
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- Пассив инвестисийа стратеэийасы. Bu ися цмуми эюс-
тярижилярин ашаьы дцшмяси, сабит сахламасы цчцн кющня техно-
лоэийаларын дяйишдирилмяси, ишчи heyətinin тялими вя йа тярки-
бинин йениляшдирилмяси истигамятиндя апарылан инвестисийа 
стратеэийасыdır.  

Инвестисийа стратеэийалары инвестисийа фяалиййятинин йю-
нялдижи амилидир. Беля ки, инвестисийа просеси мящз мцяййян 
олунмуш инвестисийа стратеэийасына мцвафиг гурулуг вя апа-
рылыр. Стратеэийада едилян дяйишикликляр инвестисийа просесиня 
бирбаша тясир едир. Инвесторларын сечилмиш фяалиййят стратеэийа-
сына уйьун олараг инвестисийаларын структуруну ашаьыдакы 
истигамятлярдя груплашдырмаг олар: 

1. Инвестисийаларын истещсал структуру. Инвестисийаларын 
истещсал сащяляри цзря истигамятляндирилмяси. 

2. Истещсалын эенишляндирилмясиня вя йени истещсал 
сащяляринин йарадылмасына гойулан инвестисийаларын струк-
туру. Бу груп инвестисийалар цчцн илкин мягсяд мювжуд 
истещсал щяддиндя яввялляр формалашмыш базарлар цчцн истещ-
салын эенишляндирилмяси, йени базарлара чыхыш цчцн йени чешид-
дя məhsul истещсалынын йарадылмасы вя хидмят сащяляринин 
ачылышыдыр. 

3. Инвестисийаларын технолоjи структуру. Burada физики вя 
мяняви жящятдян ашынмыш истещсал вясаитляринин дяйишдирил-
мясиня, технолоэийа və тяжрцбянин алынмасына вя с. гойулан 
инвестисийалар нязярдя тутулур. 

4. Səmərəliliyin yüksəldilməsinə istiqamətləndirilən ин-
вестисийалар. Бу груп инвестисийалар цчцн ясас мягсяд ширкя-
тин изафи мясряфляринин азалдылмасыдыр. Бу да истещсал вясаит-
ляринин дяйишдирилмяси, истещсал эцжляринин истещсал цчцн даща 
ялверишли реэионлара кючцрцлмяси, ишчи heyətinin дяйишдирилмяси 
вя йа тялими кими диэяр цсулларла щяйата кечириля биляр. 

5. Цмумдювлят марагларына хидмят едян, дювлят ида-
ряетмя органларынын тяляблярини йериня йетирмяк цчцн го-
йулан инвестисийаларын структуру. Бу груп инвестисийалара 
тяляб, дювлятин щяр щансы бир тяклифи ясасында щяйата кечирилян 
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мцхтялиф нюв програмлар, лайищя вя елми-тядгигат ишляриниn 
reallaşdırılması zamanı  мейдана чыхыр.  

6. Мцхтялиф нюв фялакяt нятижяляринин арадан галдырыл-
масына йюнялдилян инвестисийаларын структуру. Burada, мцща-
рибя və тябии фялакятлярин вурдуьу зяряри реабилитасийа етмяк 
мягсядиля гойулан инвестисийалар нязярдя тутулур. 

Дцнйа игтисади мцнасибятляр системиндя щяр бир мцс-
тягил дювлят юз мараг вя мягсядляриндян чыхыш едяряк харижи 
игтисади сийасятини йцрцдцр.  Бу сийасятин тясир вя ящатя даи-
ряси ися дювлятлярин инкишаф сявиййясиндян бирбаша асылыдыр. 
Харижи игтисади сийасят дедикдя, дювлятин бейнялхалг игтисади 
ялагяляр сащясиндя гаршыйа гойдуьу мягсядлярин щяйата 
кечирилмясиня йюнялдилмиш щюкцмят фяалиййятинин мяжмуу 
нязярдя тутулур. Эениш мянада харижи игтисади сийасят харижи 
тижарят вя истещсал амилляри ахынынын истигамяти, тяркиби вя щяж-
миня тясир эюстярмяк цчцн щюкцмятин  щяр нюв бейнялхалг 
мигйасдакы фяалиййятинин мяжмуsундан ибарятдир. 

Харижи игтисади сийасят, йеридилян цмуми игтисали сийа-
сятин тяркиб щиссясидир вя юлкядяки бцтцн игтисади фяалиййятля 
сых баьлыдыр. Харижи игтисади фяалиййят сащясиндя гябул едилян 
гярарлар эцндялик щяйатын цстцн сащяляриня юз тясирини эюс-
тярир. Мцасир мярщялядя дювлятин игтисади сийасятиндя дахили 
вя харижи игтисади сийасятляри бир-бириндян айырмаг мцмкцн 
дейилдир. Чцнки, цмуми игтисади сийасятин бу ики истигамяти 
бир-бири иля сых сурятдя баьлыдыр.  

Харижи игтисади сийасят ясасян харижи тижарят сийасяти, tə-
diyyə балансы сийасяти, харижи инвестисийа сийасяти вя харижи йар-
дым сийасяти истигамятляриндя щяйата кечирилир. Гейд олунмуш 
харижи игтисади сийасятин истигамятляри щям дя дювлятин цмуми 
игтисади сийасятин тяркиб щиссясидир.  Щяр бир дювлятин инкишаф 
сявиййясини, бу инкишафа тясир едян дахили вя харижи амилляри 
нязяря алмагла, гейд едя билярик ки, цмуми игтисади сийасятин 
ясас тяркиб щиссяляриндян бири дя инвестисийа сийасятидир. 
Тясяррцфат обйектляри вя инвестисийа просеси, инвестисийа порт-
фелинин формалашмасы иля ялагядардыр ки, буна да инвести-
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сийанын мцхтялиф формалары, йахуд мцхтялиф инвестисийа лайи-
щяляри дахилдир. Бу инвестисийалары бир-бириндян фяргляндирян 
жящят харижи инвестисийа гойулушунун идаряедилмяси иля ялагя-
дардыр. Харижи юлкялярля бирбаша харижи инвестисийа гойулушлары 
васитясиля йарадылан филиал мцяссисяляр баш мцяссисянин няза-
ряти алтында фяалиййят эюстярир.  

Фирманын рящбяр ишчиляри дя яксяр щал да баш мцяссися 
тяряфиндян тяйин едилир. Бу сащядя икинжи фярг ися инвесторун 
кимлийи иля ялагядардыр. Qeyd etmək лазымдыр ки, бирбаша ин-
вестисийалар ясас етибары иля Трансмил Ширкяти (ТМШ) тя-
ряфиндян гойулур.  

Портфел инвестисийаларыны ися щятта физики шяхслярдя гойа 
билярляр. Диэяр фярг ися инвестисийа гойулушлары мябляьинин 
(ясас гойулуш вя фаизляринин) эери гайтарылмасыны якс етдирир. 
Belə ки, бирбаша инвестисийа гойулушларындан ялдя едиляжяк 
эялир дювриййядян вя дювлятлярин мцяййян етдийи мящдудий-
йятлярдян асылыдыр. Портфел инвестисийасында ися эялир  яввял-
жядян реаллшдырылыр. Бу борж алан юлкя бахымындан валйута 
боржу олараг игтисади конйуктуранын тясириня мяруз галмыр.  

Портфел инвестисийа гойулушларынын мягсяди фаиз йа да 
пай эялири ялдя етмякдир.  Беля инвестисийа гойулушлары адятян 
kapitalın мянфяят вя фаиз сявиййяси ашаьы олан юлкялярдян  
диэяр  юлкяляря ахмасыдыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, биринжи 
дцнйа мцщарибясиня гядяр бейнялхалг капитал гойулушунун 
тяркибиндя портфел инвестисийа гойулушлары мцщцм йер тут-
мушдур. Лакин сонралар ися бу жцр гойулушлар тядрижян юз 
ящямиййятини итирmişдиr.  

Икинcи дцнйа мцщарибясиндян сонра бир чох инкишаф 
етмякдя олан юлкялярдя валйута проблемляринин кяскинляш-
мяси иля ялагялар олараг инвестисийа гойулушунун ролу вя ящя-
миййяти йенидян артмаьа башлаmışдыr. Беляликля, дцнйа юлкя-
ляринин тарихи инкишаф мярщялясиндян асылы олараг инвестисийа 
siyasəti мцxtəlif məzmun kəsb etmiş və мцасир шяраитиндя 
юзцнямяхсус хцсуси йер тутмaqdadır. 
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Yoxlama sualları 

 

1. Инвестисийа strategiyasını necə xarakterizə edə bilərsiniz?  
2. Aktiv investisiya strategiyası nədir? 
3. Passiv инвестисийа strategiyasının özünəməxsus xüsusiy-

yətləri hansılardır? 
 

§5.3.  Инвестисийа портфели 
 
Инвестисийа портфели юзцндя мцяссисянин инвестисийа 

стратеэийасына мцвафиг олараг инвестисийа просесинин щяйата 
кечирилмяси цчцн тясис едилмиш реал вя малиййя инвестисийа об-
йектляринин мягсядйюнлц формалашмыш мяжмусуну якс ет-
дирир. Инвестисийа портфелинин тяркибинин мцхтялифлийиня бахма-
йараг бир тяряфдян ващид идаряетмя обйектидир, диэяр тя-
ряфдян ися инвестисийа обйектляриня вя онларын идаряетмя ме-
тодларына эюря фярглянян ашаьыдакы мцстягил портфелдян иба-
рятдир: 

- реал инвестисийа лайищяляри портфели; 
- гиймятли каьызлар портфели (буна портфел инвестисийа 

да дейилир); 
- малиййя инвестисийа портфели (депозитляр, депозит 

сертификатлары вя с.); 
- дювриййя вясаитляриня инвестисийа. 
Бир гайда олараг инвестор малиййя вясаитлярини бир нюв-

дян олан гиймятли каьызлара гоймур. Инвестор онларын мяж-
мусуну формалашдырыр ки, буна да гиймятли каьызлар портфели 
дейилир. Инвесторлар дивидентлярин вя базар гиймятляри яса-
сында истянилян сявиййядя онун эялирляринин сабитлийини тямин 
едян гиймятли каьызлар портфелини формалашдырырлар. Инвес-
торлар баланслашдырылмыш портфел йаратмаьа чалышыр, чцнки бу 
тящлцкясизлик, эялирлилик, капиталын артымы вя ликвидлик бахым-
дан арзу олунан нятижяляри ялдя етмяк мцмкцндцр. Агрес-
сив гиймятли каьызлар портфели актив вя сатылан гиймятли каьыз-
ларын мяжмусудур ки, бунларын дяйяринин тезликля артмасы 
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ещтималы олур (актив сящмляр, артым сящмляри вя с.). Ейни 
заманда бу жцр каьызлар цзря риск йцксяк олур. Консерватив 
гиймятли каьызлар портфели даща аз эялирли, лакин етибарлы, йяни 
аз рискли гиймятли каьызлардан ибарятдир. Портфел инвесторунун 
мцяййян мцддятлярдя ялдя едилян дивидентлярля, сящмлярин 
сатыш гиймяти иля онларын алыш гиймяти арасындакы фярг иля мця-
ййян едилир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, сащибкарлыг капиталы ики йеря 
бирбаша инвестисийа вя портфел инвестисийардан фяргляндирмяк-
ля ашаьыдакы жящятляря маликдир: 

Birincisi, бу инвестисийалары бир-бириндян фяргляндирян 
жящят харижи инвестисийа гойулушунун идаряедилмяси иля ялагя-
дардыр. Харижи юлкялярля бирбаша харижи инвестисийа гойулушлары 
васитясиля йарадылан филиал мцяссисяляр баш мцяссисянин ня-
заряти алтында фяалиййят эюстярир. Фирманын рящбяр ишчиляри дя 
яксяр щал да баш мцяссися тяряфиндян тяйин едилир. Икинжи фярг 
ися инвесторун кимлийи иля ялагядардыр. Гейд етмяк  лазымдыр 
ки, бирбаша инвестисийалар ясас етибары иля Трансмилли Ширкятlər 
тяряфиндян гойулур.  

Портфел инвестисийалары ися щятта физики шяхсляр дя гойа 
билярляр. Диэяр фярг ися инвестисийа гойулушлары мябляьинин 
(ясас гойулуш вя фаизляринин) эери гайтарылмасыны якс етдирир. 
Беля ки, бирбаша инвестисийа гойулушларындан ялдя едиляжяк 
эялир дювриййясиндян вя дювлятлярин мцяййян етдийи мящду-
диййятлярдян асылыдыр. Портфел инвестисийасында ися эялир вя 
амортизасийаларын эери гайтарылмасы яввялжядян реаллшдырылыр. 
Бу борж алан юлкя бахымындан валйута боржу олараг игтисади 
конйуктуранын тясириня мяруз галмыр. Портфел инвестисийа 
гойулушларынын мягсяди фаиз йа да пай эялири ялдя етмякдир. 
Беля инвестисийа гойулушлары адятян мянфяят вя фаиз сявиййяси 
ашаьы олан юлкялярдян диэяр юлкяляря ахмасыдыр. Гейд етмяк 
лазымдыр ки, биринжи дцнйа мцщарибясиня гядяр бейнялхалг 
капитал гойулушунун тяркибиндя портфел инвестисийа гойулуш-
лары мцщцм йер тутмушдур. Лакин сонралар ися бу жцр 
гойулушлар тядрижян юз ящямиййятини итирди. 
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Икинжи дцнйа мцщарибясиндян сонра бир чох инкишаф 
етмякдя олан юлкялярдя валйута проблемляринин кяскинляш-
мяси иля ялагялар олараг инвестисийа гойулушунун ролу вя ящя-
миййяти йенидян артмаьа башлады. Беляликля, дцнйа юлкяля-
ринин тарихи инкишаф мярщялясиндян асылы олараг инвестисийа 
портфели мцряккяб вя зянэин инкишаф йолу кечяряк мцасир ба-
раз игтисадиййаты шяраитиндя юзцнямяхсус хцсуси йер тутмуш-
дур.  

Цмумиликдя, инвестисийа портфели реал вя малиййя инвес-
тисийа портфелляриндян ибарятдир. Реал лайящяляря инвестисийа 
гойулушлары, бир гайда олараг мцяссисялярин инкишафына, он-
ларын тясяррцфат фяалиййятинин сямярялилийинин йцксялдилмясиня 
йюнялдилир. Малиййя инвестисийалары ясасында мцяссисялярин ба-
зарда йеринин мющкямляндирилмясиндян вя башга мцяссися-
лярин фяалиййятинин идаря едилмясиндян эялир ялдя етмяк мяг-
сядини дашыйыр. 

Инвестисийа портфелинин формалашмасы ашаьыдакы прин-
сипляря ясасланыр: 

- мцяссисянин фяалиййятинин жари вя узун мцддятляри-
нин уйьунлашдырылмасы цчцн инвестисийа стратеэийасынын тямин 
олунмасы; 

- мцяссисянин малиййя сабитлийинин, онун балансынын 
ликвидлилийинин тямин етмяк мягсядиля, мцяссисянин инвести-
сийа портфелинин малиййя вя ресурслары иля уйьунлашдырылмасы; 

- мцщцм ящямиййятли малиййя иткиляриня йол вермя-
мяк мягсядиля инвестисийанын эялиринин вя рискинин нисбятинин 
оптималлашдырылмасы; 

- мцяссисянин малиййя сабитлийи вя тядиййя габилиййят-
ляринин тямин олунмасы цчцн инвестисийаларын эялирлилийи вя лик-
видлилийинин оптималлашдырылмасы; 

- инвестисийа портфелинин идаря едилмясинин тямин 
олунмасы. 

Инвестисийа портфелинин формалашмасы вя онун идаря 
едилмяси ашаьыдакы мярщяляляри якс етдирир: 
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1. Портфелин йарадылмасынын ясас мягсядинин даща 
эялирли вя тящлцкясиз инвестисийа обйектляри сечмяк йолу иля 
мцяссисянин инвестисийа стратеэийасынын реаллашдырылмасынын 
тямин едилмяси. 

2. Инвестисийа ресурсларынын щяжмини вя нювлярини нязяря 
алмагла, бцтцн инвестисийа портфели чярчивясиндя инвестиси-
йанын мцхтялиф нювляринин пропорсионаллыьыны тямин етмяк. 

3. Конкрет реал лайищялярин вя гиймятли каьыз нюв-
ляринин сечилиб инвестисийа портфелиня дахил едяркян, онларын 
дцзэцн гиймятляндирилмяси вя оптимал портфелин формалаш-
дырылмасынын тямин едилмяси. 

4. Инвестисийа эялирлярин параметрляринин ясас игтисади 
эюстярижиляринин дяйишилмяси иля ялагядар олараг диверфикасийа 
мягсядиля инвестисийа портфелинин вя ону тяшкил едян айры-айры 
елементлярин эялирлилийинин, рисклилийинин вя ликвидлилийинин 
гиймятляндирилмяси. 

5. Инвестисийа портфелинин тяркибинин эялирлилийини, тящлц-
кясизлийини, ликвидлийини йцксялтмяк мягсядиля, инвестисийа 
портфелинин идаря едилмяси.  

Бцтцн бунларла йанашы щяр бир истещсал обйектляри цзря 
инвестисийа портфели тяснифляшдирилир. Беля ки, тяснифляшдирилмиш 
яламятляриня эюря критерийалар инвестисийа обйектляри, инвести-
сийа стратеэийасы вя инвестисийа стратеэийасынын мягсядиня наил 
олмаг сявиййяси цзря мцяййян едилир.  

Инвестисийанын обйектляриня эюря реал инвестисийа порт-
фели, гиймятли каьызлар портфели, банк депозитляриня малиййя 
гойулушунун портфели, дювриййя капиталына гойулан инвес-
тисийа портфели, инвестисийа стратеэийасына уйьун олараг артым 
портфели (йцксяк темпли капитал артымына наил олмаьы тямин 
едян инвестисийа обйектляринин формалашмасы вя йцксяк риск 
сявиййясиня уйьун эялмяси), инвестисийа стратеэийасынын мяг-
сядиня наил олмаг сявиййяси цзря ися баланслашдырылмыш портфел 
(мцяссисянин инвестисийа стратеэийасына там уйьун эялир) 
формалашдырылыр. 
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Цмумиликдя, инвестисийа портфели реал вя малиййя 
инвестисийа портфелляриндян ибарятдир. Реал лайящяляря инвес-
тисийа гойулушлары, бир гайда олараг мцяссисялярин инкишафына, 
онларын тясяррцфат фяалиййятинин  сямярялилийинин йцксялдилмя-
синя йюнялдилир. Бцтцн бунларла йанашы щяр бир истещсал 
обйектляри цзря инвестисийа портфели тяснифляшдирилир. Беля ки, 
тяснифляшдирилмиш яламятляриня эюря критерийалар инвестисийа об-
йектляри, инвестисийа стратеэийасы вя инвестисийа стратеэийасынын 
мягсядиня наил олмаг сявиййяси цзря мцяййян едилир. 

 Инвестисийанын обйектляриня эюря реал инвестисийа 
портфели, гиймятли каьызлар портфели, банк депозитляриня ма-
лиййя гойулушунун портфели, дювриййя капиталына гойулан ин-
вестисийа портфели, инвестисийа стратеэийасына уйьун олараг 
артым портфели (йцксяк темпли капитал артымына наил олмаьы 
тямин едян инвестисийа обйектляринин формалашмасы вя йцксяк 
риск сявиййясиня уйьун эялмяси), инвестисийа стратеэийасынын 
мягсядиня наил олмаг сявиййяси цзря ися баланслашдырылмыш 
портфел (мцяссисянин инвестисийа стратеэийасына там уйьун 
эялир) формалашдырылыр.  

Инвестисийа портфелинин нювц вя структуру инвестисийа 
стратеэийасынын мягсядляр системиндян ящямиййятли дяряжядя 
асылыдыр.  

Инвестисийа портфелинин формалашдырылмасында ясас мяг-
сяд, мцяссися портфелиндян даща сямяряли вя тящлцкясиз реал 
инвестисийа лайищяляри вя малиййя васитяляри сечмяк йолу иля 
инвестисийа стратеэийасынын мягсядяуйьун реаллашдырылмасыны 
тямин етмякдян ибарятдир. 

Базар игтисадиййаты шяраитиндя ики нюв инвесторлар: 
стратеъи вя портфел инвесторлар фяалиййят эюстярир. Стратеъи ин-
весторлара базара чыхан корпорасийалар, йа да мювжуд 
мцяссисялярин сящмлярини алмагла, истещсалы эенишляндирмяк 
цчцн кифайят гядяр шяхси вясаити олан милли мцяссися вя йахуд 
милли-сянайе груплары кими фяалиййят эюстярир. Стратеjи инвестор 
щямишя мцяссисянин нязарят сящм пакетини алмаьа чалышыр ки, 
о эяляжякдя щямин мцяссисянин юзцнцн истещсал струкурунун 
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бир щиссясиня чевирсин. Стратеjи инвестор нязарят, сящм па-
кетинин гейри-мцяййян мцддятя олараг истещсалын инкишафыны 
тямин едир. 

Портфел инвесторун мягсяди ися щям дивидентлярин фор-
масында, щям дя сащиб олдуьу сящм пакетини алыш гиймя-
тиндян баща сатмаг щесабына инвестисийа эялири ялдя етмяк-
дян ибарятдир. Она эюря дя портфел инвестору сящм пакетини 
бир нечя эцндян бир нечя иля гядяр олан мцддятя алыр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, портфел инвестору сящм па-
кетини алмаьа чалышмыр. О, инвестор цчцн мцяссисянин идаря-
едилмясиндя иштирак мягсяди дашымыр.  Портфел инвесторлар 
кими банклар, ихтисаслашмыш инвестисийа ширкятляри, инвестисийа 
фондлары вя с. малиййя гурумлары формасында чыхыш едир. 

 
Yoxlama sualları 

 

1. Инвестисийа portfelini xarakterizə edin?  
2. İnvestisiya portfelinin formalaşdırılmasında investorun 

başlıca məqsədi nə hesab olunur? 
3. Инвестисийа портфелинин формалашdırılмасы принсиплярi han-

sılardır? 
4. Инвестисийа портфелинин формалашdırılмасыnda balanslaşdır-

ma nəyi əks etdirir? 
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VI FƏSİL. İNVESTİSİYA QOYULUŞUNUN  
MALİYYƏ TƏMİNATI 

 
§ 6.1. Инвестисийа гойулушунун малиййяляшмя  

мянбяляри 
 
Мялумдур ки, капитал гойулушларындан фяргли олараг, 

инвестисийа гойулушлары няинки maliyyə формасында, ейни за-
манда яшйа формасында да щяйата кечирилир. Юлкянин зянэин 
милли сярвятляря сащиб олмасы вя малиййя чятинлийи шяраитиндя 
инвестисийа гойулушуна тяляб артыр. Буна эюря дя сосиал-
игтисади инкишаф təmin edilməsində малиййя тяминаты мцщцм 
рол ойнайыр. Одур ки, инвестисийа qoyuluşlarının реаллашдырыл-
масы ilə мцтярягги техника вя технолоэийанын тяtбигиня цс-
тцнлцк вермяк шярти иля мящсул истещсалынын йцксяк артым 
темпиня наиl олмаг олар.  

Бу бахымдан инвестисийа гойулушларынын малиййяляш-
дирилмяси мянбяляринин дцзэцн мцяййян едилмяси зяруридир. 
Беля ки, инвестисийа фяалиййятинин щяйата кечирилмяси цчцн оун 
малиййяляшдирмя мянбяляри олмалыдыр. Müvafiq məsələnin 
həlli məqsədilə Азярбайжан Республикасынын «Инвестисийа 
фяалиййяти щаггында» ганунунда инвестисийа qoyuluşunun 
малиййяляшдирилмяси мянбяляриня ашаьыдакы kimi müəyyən 
edilmişdir: 

• investorun özünün maddi və intellektual sərvətləri, 
maliyyə vəsaiti və təsərrüfatdaxili ehtiyatları (mənfəət, amorti-
zasiya ayırmaları, fiziki və hüquqi şəxslərin pul yığımları, əma-
nətləri, qəza və təbii fəlakət nəticəsində dəymiş ziyanın ödənil-
məsi üçün sığorta orqanlarının müvafiq ödənişləri və s.). 

• investorun borc-maliyyə vəsaiti (bank və büdcə kre-
ditləri, istiqrazlar və digər vəsaitlər); 

• investorun cəlb edilmiş maliyyə vəsaiti (əmək kol-
lektivlərinin, vətəndaşların, hüquqi şəxslərin payları və digər 
haqları, səhmlərin satışından əldə edilən vəsait); 
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• büdcədən və büdcədənkənar fondlardan investisiya 
məqsədli təxsisatlar; 

• xarici investisiya; 
• müəssisələrin, təşkilatların və vətəndaşların əvəzsiz 

və xeyriyyə haqları, ianələr və s. 
Бцтцн малиййяляшдирмя мянбялярини мцлкиййят мцна-

сибятляри яламятляри цзря тяснифляшдирмяк олар. Belə ki, bu 
mənbələr мцлкиййят мцнасибятляриня эюря хцсуси, жялб едил-
миш вя борж вясаитляриня бюлцнцр. Bununla belə, həm dövlət 
səviyyəsində, həm də müstəqil təsərrüfat subyektləri səviyyə-
sində investisiya qoyuluşlarının maliyyələşmə mənbələri prin-
sipcə analoji olsa da, məzmununa görə müəyyən fərqlərə ma-
likdir. Bu baxımdan, aşağıdakı жядвялdя инвестисийа qoyuluş-
larının малиййяляшмя мянбяляринин структуру верилмишдир. 

 

Жядвял   
Инвестисийа qoyuluşlarının малиййяляшмя  

мянбяляринин структуру 
 

Груп Нюв Групдахили мянбялярин структуру 
 
 
 

Дювлят 
ресурс-
лары 

 
Хцсуси 
вясаит 

Дювлят бцджяси вя йерли бцджяляр, бцджядян-
кянар фондлар (пенсийа фонду, сосиал сыьорта 
фонду, ящалинин мяшьуллуг фонду, мяжбури тибби 
сыьорта фонду və s.) 

Жялб 
олунан 
вясаит 

Дювлятин креdит системи  
Дювлятин сыьорта системи 

Борж 
вясаит 

Дювлят боржлары (дювлят боржу, харижи боржлар, 
бейнялхалг кредит вя с.) 

 
 

Мцясси-
ся 

ресурс-
лары 

Хцсуси 
вясаит 

Мцяссисянин хцсуси инвестисийа ещтийатлары 

 
Жялб 

олунмуш 
вясаит 

Пайлар, баьышланмалар (ианя), сящмлярин сатышы, 
ялавя сящм емисийасы 
Инвестисийа ширкятляринин (резидент, о жцмлядян 
пайлы инвестисийа фондлары) инвестисийа ещтийатлары 
Резидент сыьорта ширкятляринин инвестисийа ресурс-
лары 
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Гейри-дювлят резидент пенсийа фондларынын 
инвестисийа ресурслары 

 
 

Борж 
вясаит 

Банк, коммерсийа кредити, бцджя кредити вя 
мягсядли кредитляр 
Харижи инвесторларын, о жцмлядян коммерсийа 
банкларынын инвестисийа ресурслары, Бейнялхалг 
малиййя институтлары, институсионал инвесторлар, 
мцяссисяляр вя с.  

 
Cədvəldən göründüyü kimi мцлкиййят нювляриня эюря 

ашаьыдакы maliyyələşmə мянбяляри fərqləndirilir: 
- дювлят малиййяляшдирмя мянбяляри - бурайа бцджя 

вя бцджядянкянар фондларын вясаити, дювлят боржу вя дювлят 
ямлакы да дахил олмагла диэяр ресурслар дахилдир; 

- тясяррцфат субйектляринин малиййя ресурслары (ком-
мерсийа вя гейри-коммерсийа типли, ижтимаи тяшкилатлар вя 
физики шяхсляр) – бурайа мянфяят, амортизасийа айырмалары, 
тябии фялакят нятижясиндя йаранан зярярин юдянилмясиня сы-
ьорта тяшкилатлары тяряфиндян верилян вясаит, щямчинин жялб 
едилмиш вясаитляр, буна мисал олараг сящмлярин сатышындан ял-
дя едилян вясаит дахилдир; 

- харижи инвесторларын вясаитляри (харижи дювлятляр, 
бейнялхалг малиййя вя инвестисийа институтлары, айры-айры 
мцяссисяляр, банклар вя кредит идаряляри вя с.) 

Инвестисийа qoyuluşlarının дювлят сявиййясиндя малиййя-
ляшдирилмяси geri гайтарылан вя гайтарылмайан ясасларда, 
щямчинин гарышыг инвестисийа ясасында, о жцмлядян йцксяк ся-
мяряли инвестисийа лайищяляриня малиййя йардымы, дювлятин 
инвестисийа програмларынын, мяркязляшдирилмиш малиййяляш-
дирилмяси (там вя йа гисмян) кими щяйата кечириля биляр.  

Эери гайтарылан вясаитляр гцввядя олан ганунверижилийя 
мцвафиг олараг вериlən кредитляр чярчивясиндя айрылыр. Айрыл-
мыш вясаитлярдян истифадя мцддяти, обйектлярин тикилмясинин 
давам етмя мцддяти вя фяалиййятя башламыш истещсалын лайищя 
эцжцня чатма мцддяти вя с. нязяря алынмагла мцгавилядя 
эюстярилир. Эери гайтарылмайан дювлят малиййяси дювлят 
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ещтийатлары цчцн обйектлярин вя тяшкилатларын мцяййян олун-
муш сийащысына мцвафиг олараг щяйата кечирилир. Гарышыг 
инвестисийалашдырма ясасында обйектлярин малиййяляшдирилмяси 
вя кредитляшдирилмяси, дювлят бцджяли мцяссися, тяшкилатлар вя 
диэяр щцгуги шяхслярин юз вясаитляри щесабына щяйата кечирилир.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, инвестисийа фяалиййятинин мцх-
тялиф мянбялярдян малиййяляшдирилмяси Азярбайжан Респуб-
ликасынын  ганунверижилийинин вя норматив актларынын тялябляри 
нязяря алынмагла дювлят вя йерли органлар тяряфиндян щяйата 
кечирилир. 

Инвестисийанын малиййяляшдирилмяси системи ики принсип 
ясасында: мягсядли вя бирбаша малиййяляшдирмя йолу иля щя-
йата кечирилир. Мягсядли характерли малиййяляшдирмя мцяййян 
гайдада тясдиг едилмиш титул вярягяси вя смета сянядляри иля 
тямин олунан игтисади вя сосиал тикинти обйектляри цчцн инвес-
тисийанын малиййяляшдирилмяси вя узун  мцддятли кредитляш-
дирилмяси васитясиля щяйата кечириля биляр. Аралыг мярщяля ол-
мадан бирбаша малиййяляшдирмядя ися план цзря фирма вя тяш-
килатлара банк тяряфиндян айрылан вясаит нязярдя тутулур. Бу 
принсипляр ясасында малиййяляшдирмя вясаитдян гянаятля исти-
фадя олунмасында, йени эцжлярин вя ясас фондларын мцяййян 
олунмуш мцддятдя ишя салынмасында вя мянимсянилмясиндя 
тясяррцфат рящбярляринин мадди мараьыны вя мясулиййятини 
артырыр.  

Базар игтисадиййаты шяраитиндя инвестисийа гойулушунун 
малиййяляшдирилмясиндя кредитляшдирмянин ролу хцсуси ящя-
миййят кясб едир. Кредитин мащиййяти, щяр шейдян яввял, онун 
функсийаларында якс олунур ки, бунлардан бири дя онун йени-
дян бюлэц функсийасыдыр. Бу функсийа васитясиля мцяс-
сисялярин, дювлятин вя фярди бюлмянин сярбяст пул капиталлары 
топланыр вя борж капиталы кими истифадя олунур. Кредит меха-
низми васитясиля борж капиталы игтисадиййатын инкишафы цчцн 
мянфяят ялдя етмяк мягсяди дашыйыр.  

Дювлятин сямяряли кредит сийасятинин щяйата кечирилмя-
синдя вя кредитин вахтында эери гайтарлмасы онун сямяря-
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лилийинин йцксялдилмясиндя ян башлыжа амилдир. Базар игти-
садиййатына кечидля ялагядар олараг малиййя юзцндя игтисади 
мцнасибятляр системинин формалашмасыны якс етдирир. Малиййя 
механизминин ганунауйьун тянзимлянмяси – бюлэц, пул 
ресурсларындан сямяряли истифадя щяйата кечирилир ки, бу да эя-
ляжякдя ящалинин вя жямиййятин тялябатынын юдянилмясиндя ла-
зыми шяраит йарадыр. 

Инвестисийа гойулушларынын малиййяляшдирилмяси вя тян-
зимлянмяси цчцн харижи борж вясаитиндян дя эениш истифадя 
едилир. Харижи боржлар вя кредитляр мцхтялиф формада верилир ки, 
бунлардан инвестисийа кредитлярини, ихражат кредитлярини, тя-
диййя балансынын тянзимлянмяси мягсядиля верилян кредитляри 
вя с. эюстярмяк олар. Инвестисийа кредитлярини йалныз инвестиси-
йа гойулушларынын малиййяляшдирилмяси мягсяди цчцн верилир.  

Инвестисийа кредитляри узунмцддятли олмагла ясасян 
конкрет лайищяляря эюря верилир. Инвестисийа кредитлярини дюв-
лятин юзц алмагла йанашы, щяр щансы бир фирма цчцн зяманят 
дя веря биляр. Бу мягсядля алынан кредитлярин щяр икиси 
дювлятин харижи боржларына дахилдир.  

 
Yoxlama sualları 

 

1. Инвестисийа qoyuluşunun  maliyyələşmə mənbələrini 
xarakterizə edin? 

2. Азярбайжан Республикасынda инвестисийа qoyuluşlarının 
малиййяляшмя мянбяляри hansı normativ aktla  müəyyən 
edilmişdir? 

3. Мцлкиййят сявиййясиня эюря инвестисийа лайищяляринин 
малиййяляшдирмя mənbələri hansılardır? 

4. Инвестисийа гойулушунун малиййяляшдирилмясиндя кредитин 
ролуnu necə xarakterizə edə bilərsiniz? 

5. Инвестисийа гойулушларынын малиййяляшдирилмяси 
baxımından харижи борж вясаитlərini səciyyələndirin? 
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§6.2. Инвестисийа  fəaliyyətinin reallaşdırılmasında  
ixtisaslaşmış qrumlar 

 
Инвестисийа  fəaliyyətini reallaşdırılmasında yaxından iş-

tirak edən ixtisaslaşmış qrumlar  içərisində investisiya bankla-
rının xüsusi yeri vardır. Belə ki, бир чох юлкяляринин кредит 
системиндя инвестисийа банкlarıы мцщцм рол ойнайыр. Кредит 
сферасында яксяр гярб юлкяляриндя инвестисийа банклары ямяк 
бюлэцсцня вя ихтисаслашмайа сябяб олмушдур. Инвестисийа 
банкlarынын ясас вязифяси узун мцддятли борж капиталын сяфяр-
бяр едилмяси və йерляшдирилмясидир. 

Мцасир дюврдя инвестисийа банкlarынын ики нювц fərq-
ləndirilir. Биринжи növ инвестисийа банкы тамамиля гиймятли ка-
ьызларын йерляшдирилмяси, икинжи нюв инвестисийа банкы ися узун-
мцддятли  кредитляшдирмя иля мяшьул олурлар. Бу нюв банкlar 
ясасян инкишаф етмиш дювлятляр цчцн характерикdир. Биринжи 
нюв банклар ХЫХ ясрин əvvələrində йолдашлыг мясулиййяти 
ясасында йарадылмышдыр. ХХ ясрдя хцсуси банкирляр, хырда вя 
орта банк евляри тядрижян инвестисийа банкында жямлянмишдир. 
1929-1933-жц иллярдя бюйцк дurğunluq illərinдя бу банкларын 
яксяриййяти мцфлцсляшmiş вя онларын yenidən инкишафы 50-60-жы 
илляря тясадцф еtmişdir. Məsələn, АБШ-да инвестисийа банкla-
rının активlərinin miqdarı 1929-жу илдя 10 мilyaрд доллардан 
1949-жу илдя 2,7 милйард доллара гядяр азалмышdırsa, 1980-жы 
илдя онларын сявиййяси yenidən 12,6 милйард доллара чатмыш-
дыр. Yeri gəlmişkən, Америкаda bankların коммерсийа вя 
инвестисийа банкларына бюлцнмяси 1933-жц илдян ганунla 
müəyyən едилмишдир.  

Биринжи нюв инвестисийа банклары бир гайда олараг 
гиймятли каьызларын емиссийасынын тяшкилатчысы, тясисчиси ролун-
да, щямчинин коммерсийа əməliyyatlarında яввялжядян  
мцяййян едилмиш мядляьи юдяйян гарант (замин, зяманят 
вермяк) ролунда чыхыш едир. Онлар ейни заманда, гиймятли 
каьызларын emitent тяряфиндян йерляшдирилмямиш щиссясини ялдя 
едян аэентляр, еляжя дя гиймятли каьызлаr, тижарят, сянайе вя 
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няглиййат фяалиййятинин диэяр аспектляри цзря мяслящятчиляр 
кими фяалиййят эюстярирляр. 

Узунмцддятли гойулушлара ещтийажы олан дювлят вя 
корпорасийаларын тапшырыьына ясасян инвестисийа банклары 
сящм вя истигразларын емиссийанын мцддяти, шяртляри вя щяжми 
цзря гиймятли каьызларын нювцнцн мцяййян едилмяси, 
щямчинин тякрар мцражиятин тяшкили вя йерляшдирилмяси цзря 
мцяййян ющдяликляр эютцрцр. Бу нюв инвестисийа банклары, 
гиймятли каьызлары юз щесабына алыб сатмагла вя йа банк 
sиндикатлары йаратмагла, бурахылмыш гиймятли каьызларын алын-
масына зяманят верир. Кредит системи çərçivəsində инвестисийа 
банклары юзцнцн мялуматлылыьына вя тясисчи ялагяляриня эюря 
игтисадиййатда мцщцм рол ойнайыр. 

Щазырда биринжи нюв инвестисийа банклары игтисадиййатда 
корпоратив секторун гиймятли каьызларла ямялиййатларын 
апарылмасы иля мяшьул олур. Сящм вя истигразлары йерляшдир-
мякля, онлар сянайе, тижарят, няглиййат мцяссисяляринин пул 
вясаитляри ялдя етмяси цчцн васитячи ролуну ойнайырлар. Бу 
банклар ейни заманда капиталын жялб олунмасы, гиймятли ка-
ьызлар базарына хидмят цзря дя бир сыра функсийалары йериня 
йетирирlər. 

Инвестисийа банкларынын ролунун артмасы, мцщарибядян 
сонракы дюврдя шяхси корпорасийаларын сящм вя истиграз-
ларынын бурахылышынын артмасы иля ялагядардыр. Беля ки, АБШ-da 
шяхси гиймятли каьызларын бурахылышы 60-жы иллярин яввялляриндя 
10 милйард доллар щяжминдя идися, 90-жы иллярин яввялляриндя 
400 млйард доллара гядяр артмышдыр. Бунларын 2/3 щиссясини 
хцсуси истигразлар тяшкил еtmişdir. Бир гайда олараг инвестисийа 
банкларынын ещтийатлары онларыn юз вясаитляриндян вя ком-
мерсийа банкларындан, еляжя дя диэяр малиййя-кредит тяшкилат-
ларындан алынан борж щесабына формалашыр.  

Биринжи нюв инвестисийа банклары депозитлярин гябулуну 
щяйата кечирмир вя яэяр кечирся дя, бу мящдуд сявиййядя баш 
верир. Гиймятли каьызлары йерляшдирмямишдян яввял инвестисийа 
банкы корпорасийанын фяалиййятини мцфясsəл тящлил едир.  Банк 
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ширкятин фяалиййяти барядя нəтижя чыхармаьа имкан верян бир 
сыра эюстярижиляри, o cümlədən ширкятин активлярини, ямлакыны, 
сянядляшдирмяни, мягсядини, менежмент вя маркетинг сис-
темини, истещсалын вязиййятини, базары, ямяк мцнасибятлярини, 
тарихини, ямялийатларыны, балансыны, мянфяят вя зярярлярини, 
рящбяр щейятини, рягабят сявиййясини вя с. эюстярижиляри ятрафлы  
тящлил едир. Бир чох щалларда инвестисийа банкынын рящбяри 
емитент корпорасийанын директорлар шурасына дахил олур вя 
онлара истещсал, малиййя вя инвестисийа мягсядляри цзря мяс-
лящят верир. 

Банкларын юз вясаитляринин нисбятян аз олмасы, ири щяж-
мли гиймятли каьыз бурахылышынын реаллашдырылмасы заманы 
онлары синдикат вя консорсиумлар йаратмаьа мяжбур едир. 
Бу заман бцтцн банклар бярабяр рола малик олур. Беля ки, 
синдикат вя консорсиумларда ясасян 1-5 банк цстцнлцйя ма-
лик олук,  галан банклар ися кичик щяжмдя гиймятли каьызларын 
сатышы заманы ири банкларла инвестор арасында васитячи ролуну 
ойнайыр. 

Гиймятли каьызларла васитячилик ямялиййаты мцгабилиндя 
баш инвестор тяряфиндян юдянилян мябляь иля емитент ширкятин 
мядахили арасындакы фярг шяклиндя комисйон щаггы алыр. 
Мясялян, АБШ-да беля комисйон щаггы 0,5-20% арасында 
тяряддцд едир. Истигразларын йерляшдирилмясиня эюря емитентин 
мядахилинин щяр 100 долларына орта щесабла 1,3 доллар, имти-
йазлы сящмляр цчцн ися 10 доллар дцшцр. Бу заман бурахылышын 
цмуми мябляьи ня гядяр аз оларса, ялдя олунмуш мядахилин 
щяр 100 долларына дцшян емиссийа хяржляри чох олажаг.  

Она эюря дя гиймятли каьыз бурахылышы чохлу хярж тяляб 
етдийиндян, онлар орта вя кичик ширкятляр цчцн ялверишли дейил. 
Лакин бунларын эялири тякжя комисйон щаггындан ибарят 
дейил. Бу эялирляря эизли мянфяят дя ялавя олунур. Беля ки, 
гиймятли каьызларын сатышындан ялдя едилян корпорасийаларын 
мядахили иля онларын инвесторлара сатылдыьы гиймят арасында 
фярг мювжуддур.  
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Гиймятли каьызларын йерляшдирилмяси юзцндя ящямиййятли 
мянфяят мянбяйи якс етдирир. Банклар йерляшдирилян гиймятли 
каьызларын бир щиссясини юзцндя сахмайа вя сонра реаллашдыра, 
йахуд сящмляри емитент ширкятдян ашаьы гиймятя алыб, йухары 
гиймятя сата биляр. Ширкятлярин сящмлярини узун мцддят юзцн-
дя сахлайараг, банклар тясисчи мянфяяти иля йанашы, юзцндя 
гиймятли каьызларын жари курсу иля яввялки курсу арасындакы 
фярги якс етдирян курс мянфяяти дя ялдя едир. 

Икинжи нюв инвестисийа банклары тяшкилати структуруна, 
функсийаларына вя йериня йетирилян ямялиййатларына эюря бирин-
жи нюв банклардан ящямиййятли дяряжядя фярглянир. Икинжи нюв 
инвестисийа банклары сящмдар, дювлятин иштиракы иля гарышыг вя 
дювлят мцлкиййяти формасына ясаслана биляр. Бу банкларын 
башлыжа функсийасы тясяррцфатын мцхтялиф сащялярини, щямчинин 
мцтярягги технолоэийа вя елми-техники ингилабын наилиййятля-
ринин тятбиг едилмяси иля баьлы олан хцсуси мягсядли лайищяляри 
орта вя узун мцддятли кредитляшдирмякдян ибарятдир. 

İkinci Dünya мцщарибяsinдян сонракы илк иллярдя Гярби 
Авропа игтисадиййатынын бярпа олунмасында, щямчинин бир 
сыра инкишаф етмякдя олан юлкялярдя инфраструктур сащяляринin 
йаранмасында инвестисийа банкларынын бюйцк ролу олмушдур. 
Бу жящятдян хцсусиля Франса, Италийа, Испанийа, Португалийа, 
Скандинавийа юлкялярини мисал эюстярмяк олар.  

Qeyd olunan ölkələrdə гарышыг вя йа дювлят инвестисийа 
банклары сянайенин узун мцддятли кредитляшдирилмясини вя 
онун йени сащяляринин йаранмасыны тямин  етмишдир. Бир 
гайда олараг беля банклар дювлят мцлкиййяти вя йа гарышыг 
мцлкиййятля сых баьлыдыр вя ону инвестисийа гойулушларынын 
малиййяляшдирилмяси цчцн узун мцддятли пул фондларынын 
дахил олмасы щесабына тямин едилир.  

Дювлят вя йа гарышыг нюв инвестисийа банклары, сосиал-
игтисади инкишаф цзря дювлят програмларынын вя игтисадиййатын 
стабилляшдирилмяси планларынын реаллашдырылмасында фяал иштирак 
едир. Щазырда да бу банклар борж капиталы базарында бир сыра 
ямялиййатлар щяйата кечирир, щцгуги вя физики шяхслярин яма-
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нятлярини топлайыр, орта вя узун мцддятли кредитляшдирмя 
апарыр, хцсуси вя дювлят гиймятли каьызларына гойулушларыны 
щяйата кечирир.  

Икинжи нюв инвестисийа банкларынын фяалиййятинин башлыжа 
хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, орта вя узун мцддятли кре-
дитляшдирмя цзря ямялиййатларын даща рисклилярини юз цзяриня 
эютцряряк онлар юзляридя коммерсийа банклары вя диэяр 
малиййя-кредит институтларынын кредитляриня мцражият етмяли 
олурлар. 

Икинжи нюв инвестисийа банкларынын пассив вя актив ямя-
лиййатлары онларын фяалиййят характериндян асылы олараг форма-
лашыр ки, бу да хцсуси вя дювлят секторунда мягсдли лайищя-
лярин узун мцддятли кредитляшдирилмяси иля баьлыдыр. Бу банк-
ларын пассивляри хцсуси вясаитлярдян (сящмдар капиталы вя ещ-
тийат фонду) депозитлярдян, коммерсийа банкларынын вя диэяр 
малийй-кредит тяшкилатларынын кредитляриндян формалашыр.  

Пассивлярин чох щиссясини щцгуги вя физики шяхслярин 
депозитляри, щабеля ясасян коммерсийа банкларынын вердийи 
кредитляр тяшкил едир. Онларын хцсуси чякиси 30-50 %-я гядяр 
олур. Бунунла баьлы олараг, сон вахтлар банклар диэяр банк-
лардан вя малиййя-кредит тяшкилатларындан асылылыьы азалтмаг 
мягсядиля депозит ямялийатларыны эенишляндирмяйя сяй эюс-
тярирляр. Актив ямялиййатлар ясасян орта вя узун мцддятли 
кредитляр (60-70%) щесабына баш верир. Галан щиссяни ися 
мцхтялиф гиймятли  каьызлара гойулушлар тяшкил едир.  

Дювлятин гиймятли каьызларына гойулушлар мяркязи 
банкларын тялябляри цзря зярури гойулушлар, щямчинин ликвид-
лийинин сахланмасы зяруряти иля ялагядардыр. Бу мягсядля дя, 
сон вахтларда банклар хцсуси гиймятли каьызлара гойулушлары 
эенишляндиряряк, малиййя хидмятлярини интенсив инкишаф етдирир. 

Беляликля, эениш банк ямялиййаталырынын araşdırılmasın-
dan айдын олур ки, инвестисийа гойулушларында банкларын ролу 
вя ящямиййяти инкар едилмяздир. Бу бахымдан инвестисийа 
банкларынын яhямиййяти сон дяряжя йцксякдир. Беля ки, юлкядя 
няинки обйектлярин тикилмяси, истисмара верилмяси вя с. 
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ямялиййатларын мцвяффягиййятля щяйата кечирилмяси мящз бу 
банкларын фяалиййяти иля баьлыдыр.  

 
Yoxlama sualları 

 

1. Инвестисийа banklarının fəaliyyətini  xarakterizə edin? 
2. Birinci növ investisiya banklarının fəaliyyətinin xarakterik 

xüsusiyyəti nədən ibarətdir? 
3. İkinci növ investisiya banklarının fəaliyyətinin xarakterik 

xüsusiyyəti nədən ibarətdir? 
4. Инвестисийа banklarının başlıca funksiyaları hansılardır? 
5. Инвестисийа банкынын пассив ямялиййатларыnı xarakterizə 

edin? 
6. Инвестисийа банкынын aktiv ямялиййатларыnı səciyyələndirin? 

 
§6.3. Инвестисийа фондлары  

 
Мащиййят етибариля инвестисийа фонду малиййя базарынын 

институтларындан бири щесаб едилир. О, мцхтялиф гиймятли 
казырларын ялдя едилмясини, йерляшдирилмясини инвестисийалаш-
дыран щцгуги шяхсдир. Мцасир дюврдя дцнйанын бир чох юлкя-
ляриндя инвестисийа фондлары инвестисийалашманын ян мцщцм 
формаларындан биридир. АБШ-да инвестисийа фондларыны «алтер-
натив американ банк системи» адландырырлар. 

Дцнйада илк инвестисийа фонду 1822-жи илдя Белчикада, 
сонра 1849-жу илдя Исвечрядя вя 1852-жи илдя Франсада йара-
дылмышдыр.  Кцтляви формада онлар Бюйцк Британийада инкишаф 
етмяйя башламышлар. Бу юлкя о заман юз колонийаларында 
капитала тялабатын бюйцк олмасы сябябиндян капитал ихражысы 
вя дцнйа кредити сийасятиндя лидер ролуну ойнамышдыр.  

ХЫХ ясрин сонларында гиймят вя банк фаиз дяряжясинин 
ашаьы дцшмяси иля ялагялар олараг жидди дяйишикликляр баш 
верди. Бу заман бир сыра инвестисийа трастлары мцфлис олду вя 
малиййя идаряедижиляр арасында консерватив менежментин 
формалашмасы башланды. Бюйцк Британийанын дцнйа кре-
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дитору кими ролунун зяифлямяси иля ялагядар олараг инвестисийа 
трансларынын да ролу ашаьы дцшдц вя бу сащядя лидерлик АБШ-а 
кечди. Биринжи дцнйа мцщарибясиня гядяр АБШ-да инвестисийа 
ширкятляри мювжуд олмушдур. Илк яввялляр онларын ясас мцш-
тяриляри варлы аиляляр олмушдурса, сонралар хидмятляр фярди вя 
коллектив траст сферасында эюстярилмяйя башланмышдыр. АБШ-
да инвестисийа фондларынын гиймятли каьызлар базарындакы 
фяалиййятинин щцгуги ясасыны мцхтялиф вахтларда гябул олун-
муш вя фонд базарынын конкрет сферасынын тянзимлянмясиня 
щяср олунмуш хцсуси ганунларын мяжмусу тяшкил едир. Бу-
нунла беля ганунверижилик просеси узун дюврц ящатя етмиш вя 
инвестисийа фонду институтунун йаранма мярщяляляриня уйьун 
олмушдур.  

Инвестисийа фондлары ачыг, йяни юз сящмлярини истянилян 
шяхсляря сатан, йахуд да гапалы – йяни инвесторларын мящдуд 
даиряси иля ишляйян вя юз сящмлярини эери алмайан фондлара 
бюлцнцрляр. Ачыг типли инвестисийа фондунун сящмляринин сайы 
мящдудлашмыш вя лазым эялдикдя йени ялавя емиссийа едиля 
биляр. Гапалы типли инвестисийа фондунда ися сящмлярин мябляьи 
кяскин мящдудлашдырылыр. 

Эялирин бюлцшдцрцлмяси механизмляриня эюря инвес-
тисийа фондлары топлайыжы вя бюлцшдцрцжц фондлара бюлцня 
биляр. Топлайыжы фондлар эялири бюлцшдцрмцр вя ону йени ак-
тивлярин инвесторларына йюнялдилир, бюлцшдцрцжц фондларда ися 
эялир даща чох сящмляр цзря дивидент юдянмясиня истигамят-
лянир. 

Инвестисийа фондларынын фяалиййяти Директорлар Шурасы 
тяряфиндян тяйин олунур вя бу портфеллярин йарадылмасы вя 
тязялянмяси цзря ишя нязарят едирляр. Адятян инвестисийа фонду 
онун гиймятли каьызларынын сахландыьы вя фяалиййяти иля баьлы 
олан щесаблашмаларын апарылдыьы тяминатжы банк иля баьлы 
олур. Лакин бязи щалларда мцвафиг грумларла баьлы олан 
банклара бир сыра тялябляр иряли сцрцлцр.  

Юлкямиздя ися 30 нойабр 1999-жу ил тарихли «Инвестисийа 
фондлары щаггында» Азярбайжан Республикасынын Ганунуна 
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ясасян инвестисийа фонду – сящмлярин бурахылмасы вя ачыг 
йерляшдирилмяси васитясиля жялб едилян пул вясаитини гиймятли 
каьызлара инвестисийа едян, щабеля гиймятли каьызларын алгы-
сатгысы цзря фяалиййяти щяйата кечирян вя диверсификасийа едил-
миш инвестисийа портфелиня сащиб олан ачыг типли сящмдар 
жямиййятдир.  

Ümumilikdə, bu qanun Azərbaycan Respublikasında 
investisiya fondlarının yaradılması, idarə edilməsi və fəaliy-
yətinin tənzimlənməsinin ümumi prinsiplərini və qaydalarını 
müəyyən edir. İnvestisiya fondunun yaradılması, idarə 
edilməsi və fəaliyyəti ilə bağlı münasibətlər bu qanunla, 
Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi ilə, "İnves-
tisiya fəaliyyəti haqqında" Azərbaycan Respublikasının qa-
nunu, habelə digər normativ hüquqi aktları ilə tənzimlənir.  

İnvestisiya fondu qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş 
qaydada açıq tipli səhmdar cəmiyyəti formasında yaradılır. 
Qanunda göstərilən məhdudiyyətlər istisna olmaqla istənilən 
hüquqi və fiziki şəxs investisiya fondunun səhmdarı ola bilər. 
Səhmdarlarla qarşılıqlı münasibətlərdən asılı olaraq investisiya 
fondları aşağıdakı növlərə bölünür: 

• açıq investisiya fondu - buraxdığı səhmləri fondun 
səhmdarlarından bu qanunla müəyyən edilmiş qaydada geri 
satın almağa öhdəliyi olan investisiya fondu; 

• qapalı investisiya fondu - buraxdığı səhmləri fondun 
səhmdarlarından geri satın almağa öhdəliyi olmayan investisiya 
fondu. 

İnvestisiya fondunun nizamnaməsində investisiya fon-
dunun növü (açıq yaxud qapalı) göstərilməlidir. İnvestisiya fon-
du Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq 
filiallar və nümayəndəliklər yarada bilər. 

İnvestisiya portfeli investisiya fondunun malik olduğu 
aşağıda göstərilən tələblərə cavab verən investisiyaların məc-
musudur və o aşağıdakı nisbətləri əhatə edir: 
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• açıq investisiya fondu üçün xalis aktivlərinin də-
yərinin 15 faizə qədəri, qapalı investisiya fondu üçün isə xalis 
aktivlərinin dəyərinin 25 faizə qədəri bir emitentin qiymətli 
kağızları olan emissiya qiymətli kağızlarına investisiya oluna 
bilər. Dövlət, yaxud bələdiyyə orqanları tərəfindən buraxılan 
qiymətli kağızlara açıq investisiya fondunun xalis aktivlərinin 
25 faizə qədəri, qapalı investisiya fondunun xalis aktivlərinin 
isə 35 faizə qədəri investisiya oluna bilər; 

• açıq investisiya fondu bir emitentin qiymətli kağızla-
rının qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada qeydiyyata 
alınmış ümumi məbləğinin 15 faizə qədərini, qapalı investisiya 
fondu isə 25 faizə qədərini ala bilər. 

İnvestisiya fondunun nizamnamə kapitalının minimum 
məbləğini və onun formalaşdırılmasının xüsusiyyətlərini müva-
fiq icra hakimiyyəti orqanı müəyyən edir. Nizamnamə kapitalı 
artırıldıqda səhmdarların yeni emissiya edilən səhmlərin alın-
masında üstün hüquqları yoxdur. 

İnvestisiya fondu aşağıdakı əmlaka sahib ola bilər: 
• pul vəsaiti; 
• qiymətli kağızlar; 
• investisiya fondunun əmlakının dəyərinin 20 faizin-

dən artıq olmamaq şərti ilə, investisiya fondunun fəaliyyəti 
üçün zəruri olan digər daşınar və daşınmaz əmlak. 

İnvestisiya fondunun ala biləcəyi qiymətli kağızların 
növləri, habelə investisiya portfelinin likvidliyi üzrə tələblər 
müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir. 

İnvestisiya fondunun səhmləri adi səhmlərdir. Hər bir 
səhm onun sahibinə investisiya fondunun səhmdarlarının bütün 
yığıncaqlarında bir səs hüququ verir. Səhmdarların onlara məx-
sus səhmlərin sayına mütənasib olaraq dividend, habelə investi-
siya fondu ləğv edildikdə onun əmlakının müvafiq hissəsini 
almaq hüququ var. 

İnvestisiya fondunun səhmlərinin buraxılışı, qeydiyyatı 
və yerləşdirilməsi qaydaları qanunvericiliklə müəyyən edilir. 
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Açıq investisiya fondunun buraxdığı səhmləri geri satın alması 
nizamnamə kapitalının elan olunmuş məbləği tam ödənildikdən 
sonra aparılır. Bu qayda nizamnamə kapitalı artırıldığı hallarda 
açıq investisiya fondunun səhmlərinin əvvəlki emissiyalarına 
şamil edilmir.  

Səhmlərin geri satın alınması açıq investisiya fondunun 
xalis aktivlərinin dəyərinin hesablanması əsasında müəyyən 
olunan qiymətlərlə aparılır. Açıq investisiya fondunun burax-
dığı səhmlərin dəyərinin hesablanması açıq investisiya fondu-
nun xalis aktivlərinin dəyərinin və həmin anda onun dövriyyədə 
olan səhmlərinin ümumi sayının nisbətinin müəyyən edilməsinə 
əsaslanır. Açıq investisiya fondunun xalis aktivlərinin dəyərinin 
hesablanması metodikası müvafiq icra hakimiyyəti orqanı 
tərəfindən müəyyən edilir. 

Açıq investisiya fondunun buraxdığı səhmləri geri satın 
alması həmin fondun səhmdarları tərəfindən səhmlərin geri 
satın alınmasına sifarişlərin verilməsi əsasında aparılır. Açıq in-
vestisiya fondu öz səhmlərini geri satın alınmaya sifarişin veril-
diyi ana müəyyən olunan qiymət üzrə geri satın almalıdır. Açıq 
investisiya fondunun səhmdarı həmin fondun ona məxsus olan 
səhmlərinin geri satın alınmasına əvvəl verdiyi sifarişindən im-
tina edə bilməz. Açıq investisiya fondunun buraxdığı səhmlərin 
geri satın alınması və satılması üçün müəyyən olunmuş qiymət 
bir gün ərzində dəyişdirilə bilməz. Səhmlərin geri satın alın-
ması yalnız açıq investisiya fondunun özünün pul vəsaiti hesa-
bına, səhmlərin geri satın alınması üçün sifarişin verildiyi an-
dan etibarən 10 gündən gec olmayaraq aparılmalıdır. Geri satın 
alınan səhmlərin qiyməti müəyyən hesaba alma dövrü ərzində 
geri satın alınmaya bütün sifarişlər qəbul edildikdən sonra təyin 
edilə bilər. Bu hesaba alma dövrünün müddəti müşahidə şura-
sının təklifi ilə həmin açıq investisiya fondunun səhmdarlarının 
ümumi yığıncağı tərəfindən müəyyən olunur (interval geri satın 
almaları). Göstərilən hesaba alma dövrlərinin müddəti 60 gün-
dən az ola bilməz. 

 102 

Açıq investisiya fondunun buraxdığı səhmləri geri satın 
alması prosesində açıq investisiya fondunun xalis aktivlərinin 
məbləği onun nizamnamə kapitalının ilkin qeydə alınan həc-
mindən az ola bilməz. Açıq investisiya fondunun səhmlərinin 
satılması zamanı onların qiyməti sərbəst müəyyən edilə bilər. 
Bu zaman müşahidə şurası fondun potensial investorlarına açıq 
investisiya fondunun səhmlərinin qiymətinin tərkib hissələri 
haqqında məlumat verməlidir. 

İnvestisiya fonduna aşağıdakılar qadağan edilir: 
• adi səhmlərdən başqa qiymətli kağızların digər növ-

lərini buraxmaq; 
• altı aydan artıq müddətə, investisiya fondunun xalis 

aktivlərinin mütəmadi əsasda hesablanan dəyərinin 10 faizin-
dən çox olan məbləğdə banklardan borc vəsaitini cəlb etmək; 

• açıq investisiya fondu üçün xalis aktivlərinin dəyə-
rinin 15 faizindən, qapalı investisiya fondu üçün isə xalis 
aktivlərinin dəyərinin 25 faizindən artıq məbləğdə bir emitentin 
qiymətli kağızları olan emissiya qiymətli kağızlarına investisiya 
qoyuluşunu həyata keçirmək. Dövlət, yaxud bələdiyyə orqan-
ları tərəfindən buraxılan qiymətli kağızlara isə açıq investisiya 
fondu üçün xalis aktivlərinin 25 faizindən, qapalı investisiya 
fondu üçün isə xalis aktivlərinin 35 faizindən artıq məbləğdə 
investisiya qoyuluşu həyata keçirmək; 

• açıq investisiya fondu üçün bir emitentin qiymətli ka-
ğızlarının qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada qeydiy-
yata alınmış ümumi məbləğinin 15 faizindən, qapalı investisiya 
fondu üçün isə 25 faizindən çoxunu almaq; 

• afilə edilmiş şəxslərin qiymətli kağızlarını almaq; 
• investisiya fondunun müvafiq müqavilələr bağladığı 

depozitarinin və reyestr saxlayıcının qiymətli kağızlarını almaq; 
• hər hansı şəkildə borc vermək; 
• marja ilə istənilən qiymətli kağızları almaq; 
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• investisiya fonduna məxsus olmayan qiymətli kağız-
ların satılmasına, fyuçers və opsion istisna olmaqla qeyri-emis-
siya qiymətli kağızların alınmasına dair müqavilələr bağlamaq; 

• istənilən növ təminatlar vermək, özünün xalis aktiv-
lərinin dəyərinin 10 faizindən artıq məbləğdə qiymətli ka-
ğızlarla girov əqdləri həyata keçirmək; 

• investisiya fondlarının qovuşması və (və ya) birləş-
məsi halları istisna olmaqla, başqa investisiya fondlarının 
səhmlərini almaq və öz aktivlərində saxlamaq; 

• investisiya fondunun əmlakı ilə bağlı, həmin fondun 
afilə edilmiş şəxsləri ilə əqdlər bağlamaq; 

• investisiya fondunun törəmə müəssisələrini, yaxud 
hər hansı xüsusi və ya ehtiyat fondlarını yaratmaq; 

• öz səhmlərinin satışı və alışının piramidal sxemlə-
rindən istifadə etmək; 

• tərkibində investisiya fondunun səhmləri üzrə gəlir-
lərə dair təminatlar, yaxud vədlər olan məlumatlar yaymaq; 

• maddi istehsalla, habelə qiymətli kağızlar istisna ol-
maqla, digər əmlakın ticarəti ilə məşğul olmaq; 

• xarici emitentlərin qiymətli kağızlarını almaq. 
İnvestisiya fondu qiymətli kağızlar bazarında fəaliyyət 

göstərmək üçün qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada 
müvafiq icra hakimiyyəti orqanından xüsusi razılıq almalıdır. 
Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən investisiya 
fondlarının vahid reyestrinin aparılması qaydaları müvafiq icra 
hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir və həmin orqan 
tərəfindən aparılır. İnvestisiya fondu xüsusi razılıq almaq üçün 
müvafiq icra hakimiyyəti orqanına təqdim olunan sənədlərdə 
edilən əlavə və dəyişikliklər barədə müvafiq icra hakimiyyəti 
orqanına bu qərarın qəbul edildiyi andan etibarən 10 gün müd-
dətində məlumat verməlidir.  Müvafiq icra hakimiyyəti orqa-
nından uyğun olaraq müvafiq xüsusi razılığı almamış inves-
tisiya fondu fəaliyyət göstərə bilməz. 
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İnvestisiya fondu öz fəaliyyətinin nəticələri haqqında 
məlumatı hər rüb müvafiq icra hakimiyyəti orqanına verməli, 
habelə səhmdarların və investorların bu məlumatlarla sərbəst 
tanış olmalarını təmin etməlidir. Bu məlumat müvafiq icra 
hakimiyyəti orqanına hesabat dövründən sonrakı ayın 20-dən 
gec olmayaraq təqdim olunmalıdır. Göstərilən məlumatın məz-
munu, təqdim olunması, mətbuatda dərc edilməsi, habelə digər 
kütləvi informasiya vasitələrində verilməsi qaydaları müvafiq 
icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir. 

İnvestisiya fondu öz fəaliyyətinə dair sənədlərin sax-
lanmasını Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun 
olaraq müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qay-
dada həyata keçirir. İnvestisiya fondunun müdiriyyəti (müdiri), 
depozitarisi və reyestr saxlayıcısı ilə bağlanmış müqavilələrin 
məzmununda əhəmiyyətli dəyişikliklər edildikdə, habelə qiy-
mətli kağızlar bazarının göstərilən peşəkar iştirakçıları dəyiş-
dirildikdə investisiya fondu 30 gün ərzində müvafiq icra haki-
miyyəti orqanını həmin dəyişikliklər haqqında rəsmi şəkildə 
xəbərdar etməlidir. 

Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı investisiya fondunun 
maliyyə sənədlərinin və mühasibat hesabatının aparılmasının və 
məzmununun düzgünlüyünü, habelə investisiya fondunun və 
onun müdiriyyətinin (müdirinin) fəaliyyətlərinin, aldıqları xü-
susi razılıqlara, investisiya fondunun nizamnaməsinə və inves-
tisiya bəyannaməsinə uyğunluğunu yoxlayır. İnvestisiya fondu-
nun fəaliyyəti müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən 
aşağıdakı hallarda dayandırıla bilər: 

• fondun müdiriyyətinə (müdirinə) verilmiş xüsusi 
razılığın fəaliyyəti dayandırıldıqda və ya o ləğv edildikdə; 

• açıq investisiya fondu buraxdığı səhmləri geri satın 
ala bilmədikdə; 

• Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi pozul-
duğu halda. 
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Göstərilən hallar 6 ay müddətində aradan qaldırılmazsa, 
həmin investisiya fondu Azərbaycan Respublikasının qanunve-
riciliyi ilə müəyyən edilən qaydada ləğv edilir, yaxud yenidən 
təşkil edilir. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının investisiya 
fonduna, fondun müdiriyyətinə (müdirinə), depozitarisinə və 
reyestr saxlayıcısına və onların vəzifəli şəxslərinə qanunveri-
cilikdə yol verdikləri pozuntuların aradan qaldırılmasına dair 
göstərişləri məcburidir. 

 
Yoxlama sualları 

 

1. Инвестисийа fondlarının fəaliyyətini  xarakterizə edin? 
2. Açıq investisiya fondunun xarakterik  xüsusiyyəti hansıdır? 
3. Мцлкиййят сявиййясиня эюря инвестисийа лайищяляринин ма-

лиййяляшдирмя mənbələri hansılardır? 
4. Инвестисийа гойулушунун малиййяляшдирилмясиндя кредитин 

ролуnu necə xarakterizə edə bilərsiniz? 
5. Инвестисийа гойулушларынын малиййяляшдирилмяси baxımından 

харижи борж вясаитlərini səciyyələndirin? 
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VII FƏSİL. İНВЕСТИСИЙА ГОЙУЛУШUNUN   
HÜQUQİ ƏSASLARI 

 
§ 7.1.  İнвестисийа гойулушларынын реаллашдырылмасынын  

норматив-щцгуги тяминаты 
 
Базара игтисадиййатына кечидля ялагядар олараг бир чох 

сащялярдя олдуьу кими инвестисийа фяалиййятинин базар ганун-
ларына уйьун тяшкил олунмасы вя тянзимлянмяси цчцн респуб-
ликамызда да ислащатлар зярури олмушдур. Бу ислащатларын щя-
йата кечирiлмяси, мцвафиг щцгуги базанын йарадылмасы, йени 
игтисади системин формалашдырылмасында бюйцк ящямиййяти 
вардыр. Хцсусиля мцвафиг щцгуги базанын йарадылмасы зама-
ны кечид игтисадиййаты амилляри бязи фяргли йанашмалары зярури 
едир. Чцнки, кечид игтисадиййатыны йашайан юлкя mövcud га-
нунверижилик базасыны дяйишир və бу заман ортайа чыхан чя-
тинликляри арадан галдырмаг цчцн алтернативляр ахтарылыр.  

Мялум олдуьу кими республикамызда игтисадиййата ин-
вестисийаларын cялб олунмасы мягсядиля щюкумят тяряфиндян 
“ачыг гапы” сийасяти щяйата кечирилир. Харижи инвестисийаларын, 
мцасир технолоэийаларын вя аваданлыгларын, идаряетмя тяж-
рцбясинин юлкя игтисадиййатына жялб едилмяси йолу иля йцксяк 
кейфиййятли, рягабят габилиййятли мящсулларын истещсал едилмяси 
Азярбайжан дювлятинин мцяййян етдийи игтисади инкишаф стра-
теэийасынын мцщцм тяркиб щиссясидир. Bu aspektdən, диэяр са-
щялярдя олдуьу кими инвесторларын щцгуг вя мянафеляринин 
горунмасы, мцлкиййятин тохунулмазлыьы, йерли вя харижи са-
щибкарлара ейни иш шяраитинин йарадылмасы, ялдя едилмиш мян-
фяятдян манеясиз истифадя олунмасы иля баьлы мцщцм ганун-
лар гябул едилмишдир. Щазырда Азярбайжан Республикасында 
инвестисийа фяалиййятини тянзимляйян ики ясас ганун мювжуд-
дур. Бунлар 15 йанвар 1992-жи илдя гябул олунмуш “Харижи 
инвестисийаларын горунмасы щаггында” вя 13 йанвар 1995-жи 
илдя гябул олунмуш “Инвестисийа фяалиййяти щаггында” Азяр-
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байжан Республикасынын ганунларыдыр.  
Тяжрцбя эюстярир ки, харижи капиталы юлкя игтисадиййатына 

жялб етмяк цчцн мцвафиг норматив актларын гябул едилмяси 
ясас шяртдир. Бу истигамятдя “Харижи инвестисийаларын горун-
масы” щаггында Азярбайжан Республикасынын гануну Азяр-
байжан Республикасынын яразисиндя харижи инвестисийа гойулу-
шунун щцгуги вя игтисади принсиплярини мцяййян едир. Ганун 
харижи инвесторларын щцгугларынын мцдафиясини тямин едир.  

Ейни заманда мцвафиг ганун харижи инвесторлара 
Азярбайжан Республикасында ганунверижилийин дяйишдирилмяси 
иля баьлы бязи тяминатлар верир. Беля ки, Азярбайжан Республи-
касынын сонракы ганунверижилийи инвестисийа гойулушу шяраитини 
писляшдирдикдя, 10 ил ярзиндя харижи инвестисийайа инвестисийа 
гойулушунун щяйата кечирилдийи заман гцввядя олмуш га-
нунверижилик тятбиг едилир. Бу мцддüа мцдафиянин, милли тящ-
лцкясизлийин вя ижтимаи гайданын тямин олунмасы, верэитутма, 
ятраф мцщитин, ящалинин яхлаг вя саьламлыьынын мцщафизяси 
щаггында Азярбайжан Респубкасынын ганунверижилийинин дя-
йишдирилмясиня шамил едилмир. Харижи щцгуги вя физики шяхсляр 
Азярбайжан Республикасынын яразисиндя мювжуд олан бцтцн 
мцяссисялярин сящм вя диэяр гиймятли каьызларыны сатын ала 
биляр, дювлят вя бялядиййя мцяссисяляринин юзялляшдирилмясиндя 
иштирак едя билярляр.  

Практик олараг реаллашдырылан игтисади фяалиййятдя мц-
щцм мясялялярдян бири олан щцгуги шяхслярин дювлят гейдий-
йатына алынмасы проседуру да хейли садяляшдирилмиш, бу са-
щядя яввялляр мювжуд олмуш проблемляр “Ващид пянжяря” 
принсипи тятбиг едилмякля арадан галдырылмышдыр. Гейд етмяк 
лазымдыр ки, харижи инвестисийалы мцяссисяляр Азярбайжан Рес-
публикасынын ганунверижилик актлары иля гадаьан олунмамыш 
щяр щансы фяалиййят нювц иля мяшьул ола билярляр.  

Харижи инвестисийалы мцяссися дювлят гейдиййатына 
алындыьы андан щцгуги шяхс статусу алыр. Харижи инвестисийалы 
мцяссисялярин дювлят гейдиййатына алынмасы щаггында мялу-
мат вякил едилмиш дювлят органынын тутдуьу рейестриня дахил 
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едилир. Харижи инвестисийалы мцяссисяни дювлят гейдиййатына ал-
магдан йалныз о щалда имтина едиля биляр ки, беля мцясси-
сянин йарадылмасы гайдасы Азярбайжан Республикасынын га-
нунверижилийини позмуш олсун, йахуд гейдиййат цчцн зярури 
сянядляр мцяййян едилмиш тялябляря уйьун эялмясин, щабеля 
фяалиййят нювляри Азярбайжан Республикасынын ганунве-
рижилийи иля гадаьан едилмиш олсун.  

Дювлят гейдиййатына алмагдан имтина олундугда бу 
барядя Азярбайжан Республикасында мящкямя гайдасында 
шикайят олуна биляр. Бу ишлярдя инвесторлара кюмяклик едян 
дювлят органы Азярбайжан Республикасы Игтисади Инкишаф  
Назирлийидир. 

Азярбайжанын гейри-нефт секторуна инвестисийаларын жялб 
едилмясинин ян мцщцм васитяляриндян бири юзялляшдирмя про-
сесидир. Харижи ширкятляр юлкямиздя апарылан юзялляшдирмя про-
сесиндя иштирак едя билярляр. Бунунла ялагядар олараг, юзял-
ляшдирмя ганунверижилийиндя харижи ширкятлярин бу просесдя 
иштиракынын гайдалары нязярдя тутулмушдур. Бу эцнядяк 
Тцркийя, Америка Бирляшмиш Штатлары, Франса, Бюйцк Бри-
танийа, Чин, Иран, Исвечря, Щолландийа вя бязи диэяр юлкялярин 
инвесторлары Азярбайжанда щяйата кечирилян юзялляшдирмя 
просесиндя иштирак етмиш вя мцяссисялярин сящмляринин ян азы 
51%-ни ялдя едяряк онлара бюйцк мябляьдя инвестисийалар 
гоймушлар. 

Азярбайжан Республикасы Президентинин сярянжамлары 
иля йени сащялярин, о жцмлядян харижи инвесторлар цчцн хцсу-
силя жялбедижи олан металлурэийа, кимйа, енерэетика, машынга-
йырма, няглиййат, рабитя вя диэяр сащялярдя фяалиййят эюстярян 
ширкятлярин юзялляшдирмяйя ачылмасы харижи инвестисийа ахынына 
эцжлц тякан вермишдир. 

Юлкя игтисадиййатына жялб олунан инвестисийаларын арты-
рылмасы мягсядиля БМТ, Цмумдцнйа Тижарят Тяшкилаты, Ав-
ропа Иттифагы, МДБ, ЭУАМ, ИЯТ, Гара Дяниз Игтисади 
Ямякдашлыг Тяшкилаты, Дцнйа Банкы, Бейнялхалг Валйута 
Фонду, Авропа Йенидянгурма вя Инкишаф Банкы, Асийа 
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Инкишаф Банкы, Ислам Инкишаф Банкы, Гара Дяниз Тижарят вя 
Инкишаф Банкы, Бейнялхалг Малиййя Корпорасийасы кими 
бейнялхалг игтисади тяшкилатларла вя малиййя гурумлары иля 
ямякдашлыг илбяил эенишлянир.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, мянфяятин башга валйуталара 
конвертасийа едилмяси, харижи юлкяляря кючцрцлмяси, йахуд 
реинвестисийа едилмяси иля баьлы бцтцн мящдудиййятляр ляьв 
едилмиш, базар игтисадиййаты принсипляри ясасында ващид вал-
йута мязянняси формалашмышдыр. Бу тядбирляр харижи инвестор-
ларын, бейнялхалг малиййя гурумларынын вя игтисади тяшкилат-
ларын Азярбайжана олан мараьыны даща да артырмышдыр. 

Юлкянин игтисади инкишафындакы бу уьурларда нефт страте-
эийасынын щяйата кечирилмясинин бюйцк ящямиййяти олмушдур. 
1994-жц илдя нцфузлу харижи нефт ширкятляри иля «Ясрин мц-
гавиляси» имзаландыгдан сонра щямин контракт чярчивясиндя 
апарылан ишляр нятижясиндя 1997-жи илдя илк нефт щасил олунмуш 
вя 1999-жу илдян етибарян мянфяят нефти ихраж олунмаьа баш-
ланмышдыр. Бунунла бярабяр, Бюйцк Ипяк Йолунун бярпасы 
няинки Азярбайжанын игтисади инкишафына, еляжя дя бцтцн 
реэион юлкяляри арасында ямякдашлыьын эенишляндирилмясиня, 
бу юлкялярин игтисади гцдрятинин артмасына, бурада йашайан 
халгларын даща фираван йашамасына хидмят едир. 

Инвестисийа фяалиййяти бахымындан мцщцм ящямиййятя 
малик олан “Инвестисийа фяалиййяти щаггында” Азярбайжан 
Республикасынын гануну Азярбайжан Республикасынын яра-
зисиндя инвестисийа фяалиййятинин цмуми сосиал, игтисади вя щц-
гуги шяртлярини мцяййянляшдирир. Ганун инвестисийанын Азяр-
байжан Республикасы игтисадиййатына интенсив жялб олунма-
сына, ондан юлкянин сосиал-игтисади базасынын, щабеля бей-
нялхалг игтисади ямякдашлыьын вя интеграсийанын инкишафы цчцн 
сямяряли истифадя едилмясиня йюнялдилмишдир вя мцлкиййят фор-
масындан асылы олмайараг бцтцн инвесторларын щцгугларынын 
бярабяр мцдафиясиня тяминат верир.  

Гануна ясасян дювлят инвестисийа фяалиййятинин щяйата 
кечирилмяси шяртляринин сабитлийиня, онун субйектляринин щц-
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гугларынын вя гануни мянафеляринин горунмасына тяминат 
верир. Инвестисийа фяалиййятинин субйектляри арасында баьлан-
мыш мцгавилянин шяртляри бу мцгавилянин бцтцн мцддяти 
ярзиндя вя щятта о баьландыгдан сонра ганунверижиликля суб-
йектлярин вязиййятини писляшдирян вя йа щцгугларыны мящ-
дудлашдыран шяртляр мцяййян едилдикдя беля, яэяр онлар мц-
гавиля шяртляринин дяйишдирилмяси барядя разылыьа эялмяйиб-
лярся, гцввясини сахлайыр. Дювлят органлары вя онларын вязифяли 
шяхсляри ганунверижиликля йол верилян вя онларын сялащиййятиня 
дахил олан щаллардан башга, инвестисийа фяалиййяти субйект-
ляринин ишиня гарыша билмязляр.  

Мцвафиг ганунла мцяййянляшдирилян щаллардан башга, 
инвестисийа гойулан обйектлярин сечилмясиндя инвесторларын 
щцгуглары мящдудлашдырыла билмяз. Дювлят органлары вя баш-
га органлар инвесторларын вя инвестисийа фяалиййятинин диэяр 
субйектляринин щцгугларыны позан актлар гябул етдикдя 
инвестисийа фяалиййяти субйектляриня дяйян зяряри бу органлар 
там щяжмдя юдямялидирляр. Зярярин юдянилмяси барядя мц-
бащисяляря аидиййаты цзря мящкямя бахыр. 

Азярбайжан Республикасынын ганунверижилийи иля ня-
зярдя тутулмуш тялябляря вя йа инвестисийа фяалиййятинин суб-
йектляри арасында баьланмыш мцгавиля ющдяликляриня ямял 
олунмадыгда тяряфляр щямин актларла мцяййянляшдирилмиш 
гайдада мясулиййят дашыйырлар. Инвестисийа фяалиййятинин щя-
йата кечирилмяси заманы йаранан мцбащисяляря мцвафиг ола-
раг мящкямя, игтисад мящкямяси вя йа мцнсифляр мящкя-
мяси бахыр. 

Мялум олдуьу кими, бизнес мцщитинин ян мцщцм шярт-
ляриндян бири верэи реъими иля баьлыдыр. Верэи мцнасибятляри 
“Азярбайжан Республикасынын Верэи Мяжялляси” иля тянзим-
лянир. Гейд етмяк лазымдыр ки, сон иллярдя верэилярин дяряжяси 
вя сосиал сыьорта юдянишляри азалдылмасы истигамятиндя мцяй-
йян аддымлар атылмышдыр.  

Цмумиликдя, 1998-жи илдян етибарян верэи дяряжяляри ар-
дыжыл олараг ендирилир. Мцяссися вя тяшкилатларын мянфяятиндян 
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верэи тутулмасынын прогрессив системиндян пропорсионал 
системиня кечилмяси вя бу верэи нювц цзря верэи дяряжяляринин 
тядрижян 35%-дян 24%-я ендирилмяси, ЯДВ-нин дяряжясинин 
28%-дян 18%-дяк азалдылмасы, бир сыра верэилярин ляьв едил-
мяси, физики шяхслярин эялирляриндян тутулан верэилярин дяряжяля-
ринин максимум щяддинин 55%-дян 35%-я ендирилмяси, сосиал 
сыьорта айырмаларынын 40 фаиздян 22 фаизядяк ашаьы салынмасы, 
Верэи Мяжяллясинин гцввяйя минмясиля верэилярин цмуми 
сайынын 15-дян 9-дяк азалдылмасы, кянд тясяррцфаты мящсул-
ларынын истещсалы иля мяшьул олан сащибкарларын 2014-жц иля гя-
дяр торпаг верэиси истисна олмагла диэяр верэилярдян азад 
едилмяси вя с. бу кими тядбирляр мисал эюстяриля биляр. Бунунла 
йанашы верэи идарячилийи тякмилляшдирилмиш və бир сыра харижи 
юлкяляр иля икигат верэитутманын арадан галдырылмасы, habelə 
инвестисийаларын тяшвиги вя гаршылыглы горунмасы щаггында са-
зишляр имзаламышдыр.  

Эюмрцк органларынын да фяалиййятинин бейнялхалг стан-
дартлара уйьунлашдырылмасы, проседураларын даща да садяляш-
дирилмяси вя шяффафлашдырылмасы мягсядиля Бейнялхалг Валйута 
Фонду, Цмумдцнйа Эюмрцк Тяшкилаты иля бирэя програм 
щяйата кечирилмякдядир. Щазырда ихраж рцсумлары ляьв едил-
миш, идхалда рцсумларын 15 %-лик максимал щядди мцяййян-
ляшдирилмишдир.  

«Азярбайжан Республикасында сащибкарлыьын инкишафы иля 
баьлы бязи тядбирляр щаггында» prezident фярманı ися чох-
пилляли игтисади фяалиййятя башлама проседурларынын садяляш-
дирилмясини, бу сащядя мювжуд олан бцрократик янэяллярин,  
арадан галдырылмасыны нязярдя тутур. Фярмана ясасян, мц-
вафиг дювлят гурумлары ващид кодлашдырманын тятбиги иля са-
щибкарлыг субйектляринин фяалиййятинин «бир пянжяря» принсипи 
ясасында тяшкилини тямин етмишляр. Бu фярман юлкядя сащиб-
карлыьын инкишафына янэял олан манеялярин арадан галды-
рылмасы цчцн принсипиал ящямиййятя малик олмушдур.  

Ейни заманда дахили базарда рягабят мцщитинин ин-
кишаф етдирилмяси, тябии инщисарчыларын фяалиййятинин тариф, 
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щабеля дювлят тяряфиндян мцяййянляшдирилян гиймятлярля мцн-
тязям шякилдя тянзимлянмяси мягсядиля Президент фярманына 
ясасян вя Назирляр Кабинетинин 31 йанвар 2002-жи ил тарихли 
гярары иля “Азярбайжан Республикасынын Тариф Шурасы” йара-
дылмышдыр. Бунунла баьлы, Шуранын Ясаснамясиня уйьун 
олараг, Игтисади Инкишаф Назирлийиндя мцвафиг Катиблик вя 
онун тяркибиндя мцхтялиф сащяляри ящатя едян 12 ишчи групу 
фяалиййят эюстярир. 

Юлкядя лисензийалашдырма системинин садяляшдирилмяси 
истигамятиндя дя бир сыра тядбирляр щяйата кечирилмишдир. Беля 
ки, юлкядя мювжуд олан лисензийалашдырма системи кюклц 
сурятдя дяйишмиш, лисензийалашдырылан фяалиййят нювляринин сайы 
240-дан 30-а ендирилмиш, лисензийанын мцддяти ися 2 илдян 5 
иля гядяр узадылмышдыр. 

Азярбайжан Щюкумятинин мцражияти иля Бейнялхалг 
Малиййя Корпорасийасынын дястяйи ясасында Дцнйа Банкынын 
Харижи Инвестисийалар цзря Мяслящят Хидмяти (ФЫАС) Азяр-
байжанда инвестисийа мцщитинин мониторингини апармыш вя 
мцщитин даща да йахшылашдырылмасы мягсядиля бирэя тядбирляр 
планы мцяййянляшдирилмишдир. Щямин тядбирлярин ижрасы истига-
мятиндя атылмыш илк аддымлардан бири дя Азярбайжанда Ин-
вестисийаларын Тяшвиги вя Мяслящят Фондунун тясис едилмяси 
иди. Bununla belə, Дцнйа Банкынын експертляри иля бирэя 
«Инвестисийа фяалиййяти щаггында» вя «Хцсуси Игтисади Зона-
лар щаггында» ганун лайищяляри щазырланмышдыр. 

 «Инвестсийа фяалиййяти щаггында» йени ганун щазырда 
гцввядя олан «Инвестисийа фяалиййяти щаггында» вя «Харижи 
инвестисийаларын горунмасы щаггында» ики гануну явяз едя-
жякдир.  

Бу ики мювжуд ганунлардан фяргли олараг йени лайищя 
бейнялхалг тяжрцбянин ян мцкяммял елементлярини юзцндя 
якс етдирир. Диэяр юлкялярин бу сащядя олан тяжрцбясини ясас 
эютцряряк ганун лайищясиня инвестисийаларын горунмасы, ин-
вестисийа фяалиййяти заманы йаранан мцбащисялярин щялли вя 
диэяр щялледижи принсипиал мясяляляр иля баьлы йениликляр дахил 
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едилмишдир. Беля бир тяжрцбя артыг Газахыстанда вя Белару-
сийада истифадя олунмушдур.  

Газахыстанда инвестисийа фяалиййяти 27 декабр 1994-жц 
илдя гябул олунмуш “Харижи инвестисийалар щаггында” вя 28 
феврал 1997-жи илдя гябул олунмуш “Дювлятин бирбаша инвести-
сийалары мцдафияси щаггында” ганунлары ясасында тянзимля-
нирди. 8 йанвар 2003-жц илдя гябул олунмуш “Инвестисийалар 
щаггында” ганун ися Газахыстанын ялверишли инвестисийа мц-
щити формалашдырылмасына даща ялверишли шяраит йаратмышдыр. Бу 
ганунун ясас хцсусиййяти щям йерли, щям дя харижи инвестор-
лар цчцн бярабяр шяртлярин, ващид зяманятин вя имтийазларын 
верилмясидир. Ганун щям дя йухарыда эюстярилян ганунлары 
ящатя етдийиндян ики щиссядян ибарятдир. Биринжи щисся инвести-
сийаларын щцгуги тянзимлянмясини, икинжи щисся ися дювлятин 
инвестисийалары мцдафияси иля баьлы мцнасибятлярин тянзимлян-
мясини мцяййян едир. 

Беларусийада ися 9 октйабр 2001-жи илдян гцввяйя мин-
миш Инвестисийа Мяжялляси йалныз “Харижи инвестисийалар щаг-
гында” вя “Беларусийа Республикасы яразисиндя инвестисийа 
фяалиййяти щаггында” ганунларыны явяз етмяmiş, щям дя ин-
вестисийа фяалиййятини тянзимляйян йени нормалары мцяййян 
етmişдиr.  

Бу ганунда да йерли вя харижи инвесторлара бярабяр 
щцгуги шяртлярин вя зяманятлярин верилмяси нязярдя тутулмуш-
дур. Инвестисийа фяалиййяти ясасян йцксяк технолоэийалы халг 
тясяррцфаты мящсулларыны истещсал едян сащяляря йюнялдилир. 
Мяжялля беля истещсалын дювлят тяряфиндян щимайя едилмясинин 
ясасыны тяшкил едян нормалары да мцяййян етмишдир. Беляликля,  
мяжяллядя инновасийа истигамятли сянайе секторунун щимайя 
едилмяси тясбит олунмушдур. 
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Yoxlama sualları 

 

1. Инвестисийа fəaliyyətinin reallaşdırılmasında hüquqi bazanın 
rolunu xarakterizə edin? 

2. Respublikamızda investisiya fəaliyyətinin hüquqi bazası 
hesab edilən hansı hormativ-hüquqi aktı tanıyırsınız? 

3. Xarici investisiyanın hüquqi rejimi haqqında nə deyə 
bilərsiniz? 

4. Инвестисийа fondlarının fəaliyyəti hansı qanunvericilik aktı 
ilə tənzimlənir?  

5. Инвестисийа fəaliyyəti zamanı beynəlxalq hüququn təsir 
mexanizmi haqqında nə deyə bilərsiniz? 

 
§ 7.2.  Инвесторларын щцгугларынын вя гануни мянафеляринин 

 горунмасынын щцгуги тясбити 
 
Dövlət investisiya fəaliyyətinin həyata keçirilməsi şərt-

lərinin sabitliyinə, onun subyektlərinin hüquqlarının və qanuni 
mənafelərinin qorunmasına təminat verir. Investisiya fəaliyyə-
tinin subyektləri arasında bağlanmış müqavilənin şərtləri bu 
müqavilənin bütün müddəti ərzində və hətta, o, bağlandıqdan 
sonra qanunvericiliklə subyektlərin vəziyyətini pisləşdirən və 
ya hüquqlarını məhdudlaşdıran şərtlər müəyyən edildikdə belə, 
əgər onlar müqavilə şərtlərinin dəyişdirilməsi barədə razılığa 
gəlməyiblərsə, qüvvəsini saxlayır. 

Dövlət orqanları və onların vəzifəli şəxsləri qanunveri-
ciliklə yol verilən və onların səlahiyyətinə daxil olan hallardan 
başqa, investisiya fəaliyyəti subyektlərinin işinə qarışa bil-
məzlər. Müvafiq qanunla müəyyənləşdirilən hallardan başqa, 
investisiya qoyulan obyektlərin seçilməsində investorların hü-
quqları məhdudlaşdırıla bilməz. 

Dövlət orqanları və başqa orqanlar investorların və in-
vestisiya fəaliyyətinin digər subyektlərinin hüquqlarını pozan 
aktlar qəbul etdikdə investisiya fəaliyyəti subyektlərinə dəyən 
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zərəri bu orqanlar tam həcmdə ödəməlidirlər. Zərərin ödənil-
məsi barədə mübahisələrə aidiyyəti üzrə məhkəmə və ya ar-
bitraj məhkəməsi baxır. 

Dövlət mülkiyyət formasından asılı olmayaraq bütün 
investisiyaların, o cümlədən xarici investisiyanın qorunmasına 
təminat verir. Investisiyanın qorunması Azərbaycan Respub-
likasının müvafiq qanunvericiliyi, habelə başqa dövlətlərlə bağ-
ladığı müqavilələrlə təmin edilir. Investorlar, o cümlədən xarici 
investorlar investisiyanı idarə, istifadə və ona xitam verməyə 
maneçilik törədə bilən ayrı-seçkilik xarakterli tədbirləri istisna 
edən, habelə qoyulmuş sərvətlərin və investisiyanın nəticələ-
rinin respublikadan aparılması şərtləri və qaydasını müəyyən-
ləşdirən bərabər hüquqi rejimlə təmin olunurlar. 

Azərbaycan Respublikasının sonrakı qanunvericiliyi in-
vestisiya qoyuluşu şəraitini pisləşdirdikdə investisiya fəaliyyə-
tinə dair bağlanmış müqavilədə nəzərdə tutulan müddətdə in-
vestisiyanın qoyulduğu zaman qüvvədə olmuş qanunvericilik 
tətbiq edilir. 

Azərbaycan Respublikası ərazisində investisiya əvəzsiz 
milliləşdirilmir, rekvizisiya edilmir və onlara nəticələrinə görə 
digər oxşar tədbirlər tətbiq olunmur. Belə tədbirlər investorlara 
vurulmuş zərərin, o cümlədən itirdikləri faydanın əvəzi tam 
həcmdə real dəyər üzrə ödənilməklə yalnız Azərbaycan Res-
publikasının qanunvericilik aktları əsasında həyata keçirilə 
bilər. Zərərin ödənilməsi qaydası həmin qanunvericiliklə müəy-
yənləşdirilir. 

İnvestorların qoyduğu və ya əldə etdiyi məqsədli bank 
əmanətləri, səhmlər və digər qiymətli kağızlar, əldə edilmiş 
əmlak və ya icarə hüquqları üçün ödənişlərin əvəzi Azərbaycan 
Respublikasının qanunvericilik aktlarına uyğun olaraq alın-
dıqda, investorların öz hərəkətləri və ya onların iştirakı ilə edil-
miş hərəkətlər nəticəsində istifadə olunan və ya itirilən məbləğ-
lər istisna edilməklə, investorlara qaytarılır. 
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İnvestisiyalar sığortalana bilər, qanunvericiliklə nəzərdə 
tutulan hallarda isə hökmən sığortalanmalıdır. 

Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə 
tutulmuş tələblərə və ya investisiya fəaliyyətinin subyektləri 
arasında bağlanmış müqavilə (kontrakt) öhdəliklərinə əməl 
olunmadıqda, tərəflər həmin aktlarla müəyyənləşdirilmiş qay-
dada məsuliyyət daşıyırlar. 

Dövlət orqanları investisiya fəaliyyətinin həyata keçiril-
məsinə dair öhdəliklərini və qanuni əsaslar üzrə onlara həvalə 
edilmiş vəzifələri yerinə yetirmədikdə, yaxud lazımınca yerinə 
yetirmədikdə, investisiya fəaliyyətinin digər subyektləri qar-
şısında həmin öhdəliklərə görə əmlak məsuliyyəti daşıyırlar. 

Qanunvericiliyin tələblərinin və müqavilə öhdəliklərinin 
pozulmasına görə cərimənin və dəbbə pulunun, habelə dəymiş 
zərərin ödənilməsi təqsirkar tərəfi, qanunvericiliklə və müqavi-
lə ilə digər hal nəzərdə tutulmayıbsa, tələblərin və öhdəliklərin 
tam yerinə yetirilməsindən azad etmir. 

İnvestisiya fəaliyyətinin həyata keçirilməsi zamanı ya-
ranan mübahisələrə müvafiq olaraq məhkəmə, arbitraj məhkə-
məsi və ya münsiflər məhkəməsi baxır. 

İnvestisiya fəaliyyətinin dayandırılmasına və ya ona 
xitam verilməsinə aşağıdakıların qərarı ilə yol verilir: 

• investorların özünün (bu zaman investorlar investi-
siya fəaliyyətinin digər iştirakçılarına dəymiş zərəri ödəyirlər); 

• səlahiyyətli dövlət orqanının. 
İnvestisiya fəaliyyətinin dayandırılması və ya ona xitam 

verilməsi barədə səlahiyyətli dövlət orqanının qərarı aşağıdakı 
hallarda qəbul edilə bilər: 

• onun davam etdirilməsi Azərbaycan Respublikasının 
qanunvericilik aktları ilə müəyyənləşdirilmiş ekoloji, seysmo-
loji, sanitariya-gigiyena, arxitektura və başqa normaları, vətən-
daşların və hüquqi şəxslərin, dövlətin qanunla qorunan hüquq 
və mənafelərini pozduqda; 
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• investor qanunla müəyyənləşdirilmiş qaydada müflis 
elan edildikdə; 

• qəza və təbii fəlakət baş verdikdə. 
Belə hallarda  investisiya fəaliyyətinin subyektlərinə 

zərərin ödənilməsi qaydası Azərbaycan Respublikasının qanun-
vericiliyi ilə müəyyənləşdirilir. 

Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqaviləsində 
investisiya fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının 
qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş qaydalardan fərqli qayda-
lar müəyyən olunduqda, beynəlxalq müqavilənin qaydaları 
tətbiq edilir. 

 
Yoxlama sualları 

 

1. Инвестисийа fəaliyyətinin reallaşdırılması zamanı 
investorların hansı hüquqları vardır? 

2. İnvestorun vəzifələrini xarakterizə edin? 
3. İnvestisiya fəaliyyətinin həyata keçirilməsi zamanı yaranan 

mübahisələr hansı formada həll edilir? 
4. İnvestisiya fəaliyyətinin dayandırılmasına və ya ona xitam 

verilməsinə kimlər qərar verə bilər? 
5. İnvestisiya fəaliyyəti ilə bağlı beynəlxalq müqavilənin 

qaydaları nə zaman tətbiq edilir? 
 

§ 7.3.  Инвестисийа фяалиййятинин тянзимлянмяси  
васитяляринин щцгуги ясаслары 

 
Инвестисийа фяалиййятинин тянзимлянмясиня дювлят ин-

вестисийасынын идаря олунмасы, щабеля инвестисийа фяалиййяти 
шяртляринин тянзимлянмяси вя бу шяртляря инвестисийа фяалиййя-
тинин субйектляри тяряфиндян ямял едилмясиня нязарят дахилдир. 
Инвестисийа фяалиййятинин дювлят тянзимлянмяси ващид игтисади, 
елми-техники вя сосиал сийасят йеридилмяси мягсяди иля щяйата 
кечирилир вя юлкянин сосиал-игтисади инкишаф програмында ня-
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зярдя тутулмуш щяъмлярдя дювлят бцдъяси вя йерли бцдъяляр 
щесабына малиййяляшдирилир.  

Юлкя дахилиндя инвестисийа фяалиййятинин дювлят тяря-
финдян тянзимлянмяси мцвафиг ганун, гярар вя норматив 
актлар чярчивясиндя щяйата кечирилир. Ганунларда инвестисийа 
субйектляринин щцгуглары, онлара верилян тяминатлар, зяма-
нятляр, эцзяштляр вя диэяр шяртляр юз яксини тапыр. Норматив 
актларда ися верэи, эюмрцк, банк, сыьорта вя диэяр  мцнаси-
бятляр айдынлашдырылыр.  

Игтисадиййатын бцтцн сащяляриндя щяр щансы ямлак, о 
ъцмлядян ясас фондлар вя дювриййя вясаитляри, диэяр мцлкиййят 
обйектляри, щабеля ямлак щцгуглары инвестисийа фяалиййятинин 
обйекти ола биляр. Инвестисийа фяалиййятинин субйектляри йерли 
вя хариъи юлкялярин вятяндашлары вя щцгуги шяхсляри, вятяндаш-
лыьы олмайан яъняби  шяхсляр, щабеля диэяр хариъи дювлятляр ола 
биляр. Инвестисийа  фяалиййятинин субйектляриня щям дя инвес-
торлар да дейилир. Инвестисийа  фяалиййятиндя инвестор мцстягил 
сурятдя инвестисийа гойулушунун мягсядини вя истигамят-
лярини, нювцнц вя щяъмини мцяййянляшдирир. Онун щяйата ке-
чирилмяси цчцн мцгавиля ясасында, о ъцмлядян мцсабигя вя 
щярраъ йолу иля физики вя щцгуги шяхсляри инвестисийа фяалиййя-
тинин щяр щансы иштиракчысы гисминдя ъялб едир. Инвестор 
инвестисийанын обйектляриня вя нятиъяляриня сащиблик, истифадя 
вя сярянъам вермяк, щямчинин реинвестисийа вя тиъарят ямя-
лиййатлары щяйата кечирмяк щцгуг вя сялащиййятляриня ма-
ликдир. 

Инвестисийа  фяалиййятинин дювлят тянзимлянмяси ашаьы-
дакы истигамятлярля щяйата кечирилир: 

• дювлят норма вя стандартларынын мцяййянляшдирил-
мяси; 

• антиинщисар тядбирлярин эюрцлмяси; 
• айры-айры реэион, сащя вя истещсалатларын инкишафы 

цчцн субвенсийа, субсидийа бцджя боржларынын верилмяси; 
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• верэитутма субйектляринин вя обйектляринин, верэи 
дяряжяляринин вя эцзяштляринин фяргляндирилдийи верэи систем-
ляринин тятбиги; 

• кредит вя амортизасийа сийасятинин апарылмасы, о 
cцмлядян бу сийасятин ясас фондларынын сцрятли амортизасийасы 
йолу иля щяйата кечирилмяси. 

Дювлят инвестисийасынын щяйата кечирилмяси формала-
рындан  бири ясаслы тикинтидя ишлярин йериня йетирилмяси цчцн 
дювлят сифаришляридир. Дювлят сифариши, бир гайда олараг, мцяс-
сися вя тяшкилатлар цчцн бу сифаришин игтисади сярфялийи нязяря 
алынмагла мцсабигя (тендер) ясасында йерляшдирилир. 

Икинжи Дцнйа мцщарибясиндян сонракы дюврдя капитал 
ихражы просесинин ян ясас яламятляриндян бири ондан ибарятдир 
ки, дювлятляр тянзимляйижи, нязарят вя стимул йарадан функ-
сийалары иля бу просеся фяал сурятдя мцдахиля едирляр. Харижи 
капитал сащясиндя дцнйа дювлятляри мцхтялиф сийасят йери-
дирляр. Онларын яксяриййяти бу сащядя либерал сийасят йцрцт-
дцйц щалда, бязиляри дя онлары мящдудлашдырмаьа чалышырлар. 
Бу мящдудиййятляря ядатян капиталын гойулма сащясиндя, 
эятирилян технолоэийа, аваданлыьын нювцня, харижи капиталын 
йерли иштиракчылардакы пайына, мянфяятин кючцрцлмя пайына вя с. 
гойулан тялябляр аиддир. 

Юлкя игтисадиййатынын инкишафында инкаредилмяз ящя-
миййятя малик олдуьу щалда, Канада, Йапонийа вя Гярби 
Авропа юлкяляри кими бир сыра инкишаф етмиш  юлкяляр милли 
игтисади механизм цзяриндя нязарят сцканыны итирмякдян 
горхараг, юз яразисиндя харижи инвестисийалары мящдудлашдыр-
маьа чалышырлар. Инкишаф етмякдя олан юлкялярин мювгейи ики-
лидир. Онлар юлкяйя харижи капитал гойулушларынын щям артма-
сындан, щям дя азалмасындан наращатдырлар. Онлар, бир тя-
ряфдян  харижи нязарятин артмасындан, диэяр тяряфдян ися ха-
рижи малиййя вясаитляринин вя технолоэийаларынын мящдудлаша 
биляжяйиндян ещтийат едирляр.  

Цмумиййятля, дцнйа тясяррцфат ялагяляриндя бирбаша 
харижи инвестисийалар сащясиндя либераллашдырма мейлляри мящ-
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дудлашдырма мейлляриндян гат-гат йцксякдир. Ону эюс-
тярмяк кифайятдир ки, son илляр ярзиндя милли инвестисийа га-
нунларына едилмиш 373 дцзялишдян 368-и либераллашдырма исти-
гамятиндя едилмишдир. Щямин илляр ярзиндя харижи инвести-
сийанын горунмасы щаггында 900-дян чох икитяряфли сазишляр 
баьланмышдыр. Дцнйа дювлятляринин яксяриййятиндя харижи 
инвестисийаларын тяшвиг олунмасы цчцн эениш мигйаслы малиййя 
вя диэяр тядбирляр системи щяйата кечирилир. Щазырда 50-дян 
чох тяшвиг тядбирляри мювжуддур. 

Бейнялхалг мигйасда капиталын щярякятиня юлкялярин 
тясири ондан ибарятдир ки, онлар капитал щярякятиндяки щяр жцр 
манеячиликляри арадан галдырыр вя яксиня харижи капиталы тяшвиг 
едирляр. Бу заман щямин юлкяляр милли игтисадиййатын мя-
нафейинин мцдафияси цчцн зярури олан бцтцн щцгуги норма 
вя принсипляри юзцндя сахламаьа чалышырлар. Щяр бир дювлят 
капиталын харижи ихражына нисбятян, онун юлкяйя идхалына сяй 
эюстярир. 

Харижи инвестисийаларын тянзим едилмясиндя дювлят 
ашаьыдакы тядбирлярдян истифадя едир: 

• Малиййя методлары: верэи эцзяштляри, малиййя йар-
дымы, амортизасийанын сцрятляндирилмяси, сыьорта тядбирляри, 
тяминатлы кредитин верилмяси вя с. 

• Гейри-малиййя методлары: торпаг сащясинин айрыл-
масы, зярури инфраструктура иля тяжщиз едилмяси, техники йардым 
эюстярилмяси вя с. 

Бир сыра игтисадчылары хариъи инвестисийаларын тянзимлян-
мясиндя дювлятин мцдахилясинин он щалыны айырмышлар. Бунлар 
ашаьыдакылардыр: 

• харижи инвестисийанын щцгуги тянзимлянмяси; 
• банк системинин фяалиййяти; 
• верэи сийасяти; 
• тижарят сийасяти; 
• фискал сийасят; 
• гиймятгойма вя ямякщаггынын тянзимлянмяси; 
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• игтисади стимул сийасяти; 
• мцлкиййят щцгугу; 
• юлкядя мювжуд «гара базарын» мигйасы; 
• юлкядя истещсал олунан мящсул вя хидмятляр мяж-

мусунда дювлятин истещлак етдийи пай. 
Гейд едилян щяр бир эюстяриъи бахымындан дювлятин иг-

тисадиййата гарышмасы 1-дян 5 баладяк гиймятляндирилир. Ла-
кин бу щеч дя о демяк дейилдир ки, игтисади азадлыг дяряъяси 
хариъи капитал цчцн щялледиъи рола маликдир.  Харижи капитал 
цчцн эениш йол ачылмасына вя игтисадиййатын ачыглыьына дюв-
лятарасы мцгавиляляр эцжлц тякан верир.  

 

Yoxlama sualları 

 

1. Инвестисийа фяалиййятинин тянзимлянмяси zamanı istifadə 
olunan vasitələri xarakterizə edin? 

2. Харижи инвестисийаларын тянзим едилмясиндя istifadə edilən 
maliyyə metodları hansılardır? 

3. Харижи инвестисийаларын тянзим едилмясиндя istifadə edilən 
qeyri-maliyyə metodları hansılardır? 

 
§ 7.4. Харижи инвестисийанıн щцгуги  реъими 

  
Azərbaycan Respublikasının ərazisində xarici investi-

siya ilə bağlı münasibətlər “Xarici investisiyaların qorunması” 
haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu, başqa qanunve-
ricilik aktları və beynəlxalq müqavilələri ilə nizama salınır. 

Azərbaycan Respublikasında xarici investorlar aşağıda-
kılar ola bilər: 

a) xarici hüquqi şəxslər; 
b) xarici vətəndaşlar, vətəndaşlığı olmayan şəxslər və 

xaricdə daimi yaşayış yeri olan Azərbaycan Respublikası və-
təndaşları; bu şərtlə ki, onlar vətəndaşı olduqları və ya daimi 
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yaşadıqları ölkədə təsərrüfat fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün 
qeydə alınmış olsunlar; 

c) xarici dövlətlər; 
ç) beynəlxalq təşkilatlar. 
Xarici investorların mənfəət əldə etmək məqsədilə sa-

hibkarlıq fəaliyyəti və başqa növ fəaliyyət obyektlərinə qoy-
duqları əmlakın və əmlak hüquqlarının bütün növləri, o cümlə-
dən intellektual fəaliyyətin nəticələrinə hüquqlar və əşya 
hüquqlarına aid olmayan digər hüquqlar xarici investisiyadır. 

Xarici investorlar Azərbaycan Respublikası ərazisində 
aşağıdakı yolla investisiya qoya bilərlər: 

a) Azərbaycan Respublikasının hüquqi şəxsləri və və-
təndaşları ilə birlikdə yaradılan müəssisələrdə, təşkilatlarda 
payçılıq iştirakı; 

b) tamamilə xarici investorlara məxsus olan müəssisələr 
yaradılması; 

c) müəssisələrin, əmlak komplekslərinin, binaların, qur-
ğuların, müəssisələrdə iştirak payının, səhmlərin, istiqrazların 
və digər qiymətli kağızların, habelə Azərbaycan Respublikası-
nın qanunvericiliyinə müvafiq surətdə xarici investorlara məx-
sus ola bilən başqa əmlakın əldə edilməsi; 

ç) torpaqdan və başqa təbii ehtiyatlardan istifadə hüquq-
larının, habelə digər əmlak hüquqlarının əldə edilməsi; 

d) Azərbaycan Respublikasının hüquqi şəxsləri və və-
təndaşları ilə xarici investisiya qoyuluşunun başqa formalarını 
nəzərdə tutan müqavilələr bağlanması. 

“Xarici investisiyaların qorunması” haqqında Azərbay-
can Respublikasının qanununda nəzərdə tutulmuş istisnalarla, 
xarici investisiyanın, habelə investisiya qoyuluşu sahəsində 
xarici investorların fəaliyyətinin hüquqi rejimi Azərbaycan 
Respublikasının hüquqi şəxslərinin və vətəndaşlarının əmlakı, 
əmlak hüquqları, habelə investisiya fəaliyyəti üçün yaradılmış 
rejimdən az əlverişli ola bilməz. İqtisadiyyatın üstünlük verilən 
sahələrində və ayrı-ayrı ərazilərdə xarici investisiya üçün 
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Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə əlavə güzəştlər 
müəyyən edilə bilər. İnvestisiyaların cəlb edilməsi sahəsində 
dövlət müəssisələri və təşkilatları ilə bağlanmış kontraktların 
şərtlərinin icra olunmasına nəzarət müvafiq icra hakimiyyəti 
orqanı tərəfindən həyata keçirilir. 

Xarici investisiyalı müəssisələr Azərbaycan Respubli-
kasının qanunvericilik aktları ilə qadağan olunmamış hər hansı 
fəaliyyət növü ilə məşğul ola bilərlər. Xarici investisiyalı müəs-
sisələr müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi 
siyahıdakı ayrı-ayrı fəaliyyət növləri ilə yalnız xüsusi razılıq 
(lisenziya) əsasında məşğul ola bilərlər. 

Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik aktları ilə 
elə ərazilər müəyyən edilə bilər ki, müdafiənin, milli təhlükə-
sizliyin, ətraf təbii mühitin və əhalinin müdafiəsinin təmin 
olunması mülahizələrinə görə bu ərazilərdə xarici investisiyalı 
müəssisələrin fəaliyyəti məhdudlaşdırılsın və ya qadağan edil-
sin. Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti or-
qanı xarici investisiyanın cəlb edilməsi və ondan istifadə olun-
ması tədbirlərini hazırlayıb həyata keçirir, investisiya fəaliyyə-
tini əlaqələndirir, xarici investorlara və xarici investisiyalı 
müəssisələrə kömək göstərir. 

Azərbaycan Respublikasının ərazisində xarici investi-
siya hüquqi cəhətdən tam və qeyd-şərtsiz müdafiə olunur. Belə 
müdafiə Azərbaycan Respublikasının bu qanunu, başqa qanun-
vericilik aktları və beynəlxalq müqavilələri ilə təmin olunur. 

Azərbaycan Respublikasının sonrakı qanunvericiliyi in-
vestisiya qoyuluşu şəraitini pisləşdirdikdə on il ərzində xarici 
investisiyaya investisiyanın qoyulduğu zaman qüvvədə olmuş 
qanunvericilik tətbiq edilir. Bu müddəa müdafiənin, milli təhlü-
kəsizliyin və ictimai qaydanın təmin olunması, kredit və ma-
liyyə, ətraf mühitin, əhalinin əxlaq və sağlamlığının mühafizəsi 
barəsində Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinin dəyişdi-
rilməsinə şamil edilmir. 
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Azərbaycan Respublikasında xarici investisiya, Azər-
baycan Respublikasının xalqına və dövlət mənafelərinə zərər 
vuran müstəsna hallar istisna olmaqla, milliləşdirilmir. Milliləş-
dirmə haqqında qərarı Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti 
qəbul edir. 

Təbii fəlakət, qəza, epidemiya, epizootiya və fövqəladə 
xarakter daşıyan başqa hallar istisna olmaqla, xarici investisiya 
rekvizisiya edilmir. Rekvizisiya haqqında qərarı Azərbaycan 
Respublikasının Nazirlər Kabineti qəbul edir. Milliləşdirmə və 
rekvizisiya tədbirləri görüldükdə xarici investora təxirə salın-
madan müqabil və səmərəli kompensasiya ödənilir. 

Xarici investorlara ödənilən kompensasiya investisiya-
nın milliləşdirmə və ya rekvizisiya haqqında qərarın qəbul 
olunduğu vaxtdakı real dəyərinə uyğun olmalıdır. Kompensa-
siya xarici valyuta ilə ödənilir və investorun arzusu ilə xaricə 
köçürülə bilər. Xarici investorlar dövlət orqanlarının, yaxud on-
ların vəzifəli şəxslərinin Azərbaycan Respublikası qanunveri-
ciliyinə zidd olan hərəkətləri nəticəsində düşdükləri zərərin, o 
cümlədən itirdikləri faydanın ödənilməsi hüququna malikdirlər. 

Kompensasiyanın və zərərin ödənilməsi məbləğləri, bu-
nun ödənilməsi müddətləri və qaydası haqqında mübahisələr 
məhkəmədə, habelə tərəflərin sazişi və ya Azərbaycan Respub-
likasının beynəlxalq müqaviləsi ilə nəzərdə tutulmuş hallarda 
münsiflər məhkəməsində həll olunur. 

İnvestisiya fəaliyyətinə xitam verildikdə xarici investo-
run hüququ var ki, ona çatası investisiyanı və investisiya ilə 
əlaqədar gəlirləri investisiya fəaliyyətinə xitam verildiyi zaman 
real dəyər üzrə pul və əmtəə formasında alsın. Müvafiq vergi və 
rüsumları ödədikdən sonra xarici investorların investisiya ilə 
əlaqədar qanuni əsaslarla xarici valyuta şəklində əldə etdikləri 
gəlirləri və başqa məbləğləri, o cümlədən kompensasiyaları və 
zərərin ödənilməsi məbləğlərini xaricə köçürməsinə təminat 
verilir. 



 125 

Azərbaycan Respublikası ərazisində xarici investorların 
götürdükləri mənfəət həmin pul vahidi şəklində yenidən in-
vestisiya kimi qoyula bilər, Azərbaycan Respublikasının bank-
larında saxlana bilər, Azərbaycan Respublikası Milli Bankının 
müəyyən etdiyi qaydada və şərtlərlə xarici valyuta almaq üçün 
sərf edilə bilər. 

Xarici investisiyalı müəssisələr səhmdar cəmiyyətləri, 
məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlər, digər təsərrüfat cəmiyyətləri 
və ortaqlıqları şəklində, habelə Azərbaycan Respublikasının qa-
nunvericiliyinə zidd olmayan hər hansı başqa formalarda 
yaradılır. 

Azərbaycan Respublikasının ərazisində xarici investor-
ların pay iştirakı ilə müəssisələr (birgə müəssisələr); təmamilə 
xarici investorlara məxsus olan müəssisələr (xarici müəssisə-
lər); xarici hüquqi şəxslərin nümayəndəlikləri (büroları, kon-
torları, agentlikləri) yaradıla və fəaliyyət göstərə bilər. 

Birgə və xarici müəssisələr Azərbaycan Respublikasının 
hüquqi şəxsləridir. Xarici investisiyalı müəssisələrin yaradılma-
sı qaydası Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə 
müəyyən edilir. 

Xarici investisiyalı bankların yaradılmasının xüsusiyyət-
ləri Azərbaycan Respublikasının banklar və bank fəaliyyəti 
haqqında qanunvericilik aktları ilə müəyyən edilir. 

Azərbaycan Respublikasında xarici investisiyalı müəssi-
sələrin uçotu müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən 
aparılır. 

Xarici investisiyalı müəssisə yaradılarkən onun təsis-
çiləri Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə 
tutulmuş hallarda və qaydada sanitariya-gigiyena və ekoloji tə-
ləblərə riayət olunmasına dair ekspertiza rəyi almalıdırlar. Xa-
rici investisiyalı müəssisə fəaliyyət göstərdiyi dövrdə və ləğv 
edilərkən belə rəy almalıdır. İri miqyaslı tikinti və rekonstruk-
siya aparılması və ya iri faydalı qazıntı yataqlarının işlənilməsi 
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ilə əlaqədar belə müəssisələr yaradılarkən texniki-ekoloji 
layihələrin müvafiq ekspertizasının keçirilməsi də tələb olunur. 

Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərinə aid 
edilmiş hallarda investorların investisiya qoyuluşu ilə bağlı 
təkliflərinin ekspertizası müvafiq icra hakimiyyəti orqanı 
tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirilir. 

Xarici investisiyalı müəssisələr müvafiq icra hakimiy-
yəti orqanında dövlət qeydiyyatına alınırlar. Dövlət qeydiyyatı 
Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunu ilə müəyyən-
ləşdirilmiş qaydada həyata keçirilir. Xarici investisiyalı müəs-
sisə qeydə alındığı andan hüquqi şəxs hüquqları əldə edir. 
Dövlət qeydiyyatını aparmış orqan dövlət qeydiyyatına alma 
haqqında məlumatı mətbuatda dərc etdirir. 

Xarici investisiyalı müəssisələr qanunvericiliklə müəy-
yən edilmiş qaydada hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinə daxil 
edilir. Xarici investisiyalı müəssisənin dövlət qeydiyyatına 
alınmasından yalnız «Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və 
dövlət reyestri haqqında» Azərbaycan Respublikasının qanunu 
ilə müəyyən edilmiş hallarda imtina edilə bilər. Dövlət qeydiy-
yatına almaqdan imtina olunduqda bu barədə Azərbaycan Res-
publikasında inzibati qaydada və (və ya) məhkəmə qaydasında 
şikayət oluna bilər. 

Xarici investisiyalı müəssisə Azərbaycan Respublika-
sının qanunvericiliyində və xarici dövlətlərin müvafiq qanun-
vericiliyində müəyyənləşdirilmiş şərtlərə riayət etməklə Azər-
baycan Respublikasında və xarici hüquqi şəxs hüquqlarına 
malik törəmə müəssisələr, habelə filiallar və nümayəndəliklər 
yarada bilər. Azərbaycan ərazisindəki filiallar və nümayən-
dəliklər Azərbaycan Respublikasının bank idarələrində hesablar 
açmaq hüququna malikdirlər. 

Xarici investisiyalı müəssisələr Azərbaycan Respubli-
kasının qanunvericilik aktlarında nəzərdə tutulmuş şərtlərlə və 
qaydada birləşib assosiasiyalar, konsernlər, konsorsiumlar və 
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başqa birliklər yarada bilər. Belə müəssisələr əvvəllər yara-
dılmış birliklərə daxil ola bilər. 

Birgə müəssisənin nizamnamə fonduna hər bir iştirak-
çının əmanətlərinin qoyulması müddətləri, məbləği, qoyulması 
və qiymətləndirilməsi qaydası təsis sənədlərində nəzərdə 
tutulur. Birgə müəssisə iştirakçılarının müəssisənin nizamnamə 
fonduna əmanət kimi qoyduğu əmlakın dəyəri birgə müəssisə 
iştirakçıları arasında razılığa əsasən müəyyən edilir. 

Xarici investisiyalı müəssisələrdə nizamnamə fondunun 
25 faizinədək məbləğdə ehtiyat fondu yaradılır. Ehtiyat fondu 
illik ayırmalar yolu ilə yaradılır. Ayırmaların məbləğini və val-
yutanın növünü müəssisə müstəqil müəyyən edir. 

Xarici investisiyalı müəssisə istehsal etdiyi məhsula 
(işlərə, xidmətlərə) qiymət qoymaq, respublikanın daxili baza-
rında onun satışı şərtlərini müəyyən etmək, bu bazardan məhsul 
(işlər, xidmətlər) göndərənləri seçmək ixtiyarına malikdir. 

Azərbaycan Respublikasının ərazisində xarici in-
vestisiyalı müəssisələrin hesablaşma zamanı xarici valyutadan, 
habelə xarici valyuta şəklində tədiyə sənədlərindən istifadə 
etməsinə Azərbaycan Respublikasının valyuta tənzimlənməsi 
haqqında qanunvericiliyi ilə müəyyən olunmuş qaydada yol 
verilir. 

Tamamilə xarici investorlara məxsus müəssisələr və 
nizamnamə fondunun 30 faizindən çoxu xarici investisiyadan 
ibarət olan müəssisələr öz istehsal etdikləri məhsulu (işləri, 
xidmətləri) lisenziyasız ixrac edə bilərlər. Xarici investisiyalı 
müəssisə özünün təsərrüfat fəaliyyəti üçün məhsulu (işləri, 
xidmətləri) lisenziyasız idxal edə bilər. Məhsulun (işlərin, xid-
mətlərin) xarici investisiyalı müəssisələrin istehsal etdiyi məh-
sula aid edilməsi qaydasını Azərbaycan Respublikasının Na-
zirlər Kabineti müəyyən edir. Xarici investisiyalı müəssisələrin 
öz məhsulunu ixrac etməkdən valyuta ilə əldə etdikləri satış 
pulu onların sərəncamında qalır. 
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Birgə müəssisənin nizamnamə fonduna xarici investo-
run əmanəti kimi və ya tamamilə xarici investora məxsus müəs-
sisənin yaradılması üçün Azərbaycan Respublikasına gətirilən 
əmlak gömrük rüsumundan azad edilir. Xarici investisiyalı 
müəssisənin əcnəbi işçilərinin öz ehtiyacları üçün Azərbaycan 
Respublikasına gətirdikləri əmlak gömrük rüsumundan azad 
edilir. 

Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə məcburi 
sığortalama nəzərdə tutulmadıqda, xarici investisiyalı müəssisə 
öz əmlakının, istehsal, maliyyə və başqa risklərinin sığorta-
lanıb-sığortalanmayacağını özü həll edir. Xarici investisiyalı 
müəssisələr, habelə xarici investorlar Azərbaycan Respublika-
sının qanunvericilik aktları ilə müəyyən edilən vergiləri ödə-
yirlər. Xarici investisiyalı müəssisə Azərbaycan Respublikasın-
da qüvvədə olan qaydalara, yaxud istəsə, həmçinin xarici inves-
torun mənsub olduğu ölkədə qüvvədə olan qaydalara müvafiq 
surətdə mühasibat uçotu və hesabat aparır. Xarici investisiyalı 
müəssisə götürdüyü öhdəliklərin bütün növlərini təmin etmək, 
o cümlədən borc vəsaiti cəlb etmək üçün öz əmlakından is-
tifadə edə bilər. Öhdəlikləri təmin etmək üçün o, binalar, qur-
ğular, avadanlıqlar üzərində əmlak hüquqlarından və digər əm-
lak hüquqlarından, o cümlədən torpaqdan istifadə hüququndan 
istifadə edə bilər. 

Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı investisiya fəaliyyəti 
sahəsində qüvvədə olan qanunvericiliyi pozmuş hüquqi və 
fiziki şəxslər barədə qanunvericilikdə müəyyən edilmiş tədbir-
lərin görülməsi üçün aidiyyəti üzrə müvafiq dövlət orqanlarına 
məlumat verir, habelə investisiya mübahisələrinin həll olun-
ması ilə bağlı investorlara kömək göstərir. Xarici investisiyalı 
müəssisələrin intellektual fəaliyyət nəticələrinə olan hüquqları, 
habelə digər qeyri-əşya hüquqları (nou-hau, kommersiya sirri 
və s.) Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik aktlarına mü-
vafiq surətdə müdafiə olunur və həyata keçirilir. 
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Xarici investisiyalı müəssisədə istehsal və əmək müna-
sibətləri, o cümlədən işəgötürmə və işdən azadetmə, əmək və 
istirahət rejimi, əmək haqqı, təminat və kompensasiya məsə-
lələri kollektiv müqavilə (saziş) və fərdi əmək müqavilələri 
(bağlaşmalar) ilə tənzimlənir. Kollektiv və fərdi əmək mü-
qavilələrinin şərtləri həmin müəssisənin işçilərinin vəziyyətini 
Azarbaycan Respublikasının qanunvericilik aktlarında nəzərdə 
tutulmuş şəraitə nisbətən pisləşdirə bilməz. 

Xarici investisiyalı müəssisənin əcnəbi işçilərinin əmə-
yinin ödənilməsi, onlara məzuniyyətlər verilməsi, məsələləri 
həmin işçilərin hər biri ilə bağlanan fərdi əmək müqavilələrində 
(bağlaşmalarda) həll edilməlidir. Bu işçilər aldıqları əmək-
haqqını gəlir vergisi ödədikdən sonra Azərbaycan Respublikası 
Mərkəzi Bankının müəyyən etdiyi qaydada xaricə köçürə bilərlər. 

Xarici investisiyalı müəssisənin işçilərinin sosial sığor-
tası və sosial təminatı Azərbaycan Respublikasının qanunveri-
ciliyinin normaları ilə tənzimlənir. Xarici investisiyalı müəs-
sisədə işləyən Azərbaycan Respublikası ərazisində daimi ya-
şayan əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin əmək pen-
siyası təminatı hüququ «Əmək pensiyaları haqqında» Azər-
baycan Respublikasının Qanununa uyğun tənzimlənir. Müəs-
sisə yerli və əcnəbi işçilərin sosial sığortası üzrə məcburi dövlət 
sosial sığorta haqlarını Azərbaycan Respublikasının müəs-
sisələri və təşkilatları üçün müəyyənləşdirilmiş dərəcələr üzrə 
ödəyir. Xarici investisiyalı müəssisə Azərbaycan Respub-
likasının qanunvericilik aktlarında nəzərdə tutulmuş hallarda və 
qaydada ləğv edilə bilər. 

Xarici investorlar dövlət qiymətli kağızlarını Azər-
baycan Respublikasının qanunvericiliyində müəyyənləşdirilən 
şərtlərlə və qaydada əldə edirlər. Xarici investorlar Azərbaycan 
Respublikasının ərazisində yerləşən müəssisələrin iştirak his-
sələrini, paylarını, səhmlərini və başqa qiymətli kağızlarını 
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyənləş-
dirilmiş qaydada əldə edə bilərlər. 
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Xarici investorlara və xarici investisiyalı müəssisələrə 
torpaqdan və başqa təbii ehtiyatlardan istifadə hüquqlarının, o 
cümlədən torpağın icarəsi hüququnun verilməsi Azərbaycan 
Respublikasının Torpaq məcəlləsi və Azərbaycan Respub-
likasının başqa qanunvericilik aktları ilə tənzimlənir. Xarici in-
vestorların və xarici investisiyalı müəssisələrin icarəsinə əmlakı 
icarəyəverən müqavilələr əsasında və Azərbaycan Respublika-
sının icarə qanunvericiliyinə müvafiq surətdə verir. 

Xarici investorlara faydalı qazıntı yataqlarının axtarışı, 
kəşfiyyatı və işlənməsi, digər təbii ehtiyatların istifadəyə ve-
rilməsi hüquqları Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabine-
tinin onlarla bağladığı və Azərbaycan Respublikası Milli Məc-
lisinin təsdiq etdiyi konsessiya müqavilələri əsasında verilir. 
Müqavilədə başqa şərt qoyulmayıbsa, konsessiya müqaviləsi 
şərtlərinin birtərəfli qaydada dəyişdirilməsinə yol verilmir. 

 

Yoxlama sualları 

 

1. Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik aktlarına əsasən 
xarici investor dedikdə kimlər nəzərdə tutulur? 

2. Azərbaycan Respublikası ərazisində xarici investorlar hansı 
yolla investisiya qoya bilərlər? 

3. İnvestisiya fəaliyyətinə xitam verildikdə xarici investorun 
hansı hüquqları vardır? 

4. Azərbaycan Respublikası ərazisində xarici investisiyalar nə 
zaman və hansı formada milliləşdirilə bilər? 

5. Xarici investisiya nə zaman və hansı formada rekvizisiya 
edilə bilər? 

6. Xarici investorlar dövlət qiymətli kağızlarını hansı şərtlər 
daxilində əldə edə bilərlər? 
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§ 7.5. Сярбяст игтисади зоналарда харижи  
инвестисийаларын щцгуги статусу  

 
Дцнйа тяжрцбясиня мцражият етсяк эюрярик ки, юлкяйя 

инвестисийа ахыныны тямин етмяйин ян мцтярягги вя эениш 
йайылмыш формасы азад игтисади зоналардыр. Юз нювбясиндя 
кечид игтисадиййаты шяраитиндя азад игтисади зоналар йаратмаг 
юлкямизя дя бир чох цстцнлцкляр веря биляр. Ялбяття, бу мяся-
лядя дя елми арашдырмалар юн плана чякилмишдир. Азярбайжан 
игтисадчыларынын да хцсуси игтисади зоналарын йарадылмасы иля 
баьлы мцяййян бахышлары формалашыр. Бу бахышларын ана хяттини 
юлкя игтисадиййатынын давамлы инкишафы, илк нювбядя гейри-нефт 
секторуна диггятин артырылмасы, глобаллашан дцнйада Азяр-
байжанын рягабятя давамлы бир юлкя кими танынмасы тяшкил 
едир. 

Sərbəst iqtisadi zonaların йарадылмасында мцяййян 
мягсяд олур. Бу щям зонанын, щям дя бцтювлцкдя юлкя игти-
садиййатынын инкишафына хидмят едир. Бу мягсядляря ясасян 
харижи тижарят фяалиййятинин активляшдирилмяси, ихражын щяжминин 
артырылмасы, ялавя иш йерляринин йарадылмасы, сянайе истещса-
лынын стимуллашдырылмасы, харижи инвестисийаларын жялб едилмяси, 
депрессив яразилярин инкишафы вя реэионларарасы фяргин азал-
дылмасы аиддир. Бу мягсядляря чатмаьын ися йеэаня йолу дцз-
эцн игтисади сийасят щазырлайараг верэи вя эюмрцк эцзяштляри 
васитясиля мцхтялиф нюв преференсийалары тягдим етмякдир.  

Sərbəst iqtisadi zonaların йарадылмасында ясас мягсяд 
щяр щансы мцяссися вя йа яразиляря эцзяштлярин верилмяси 
олмайыб, бцтювлцкдя юлкя игтисадиййатынын динамик инкиша-
фына наил олунмасыдыр. Азярбайжан да юз нювбясиндя беля 
зоналары лиман шящярляриндя йарадараг дцнйа игтисадиййатына 
интеграсийа просесини сцрятляндиря биляр. Бу щямчинин юлкяйя 
капитал вя мящсул ахынына сябяб ола биляр. Дцнйа тяжрцбяси 
чохдан сцбут етмишдир ки, sərbəst iqtisadi zonaların йарадыл-
масында мягсяд дцнйа игтисадиййатына интеграсийа иля йа-
нашы, щям дя эери галмыш реэионларын инкишафына наил олмаг-
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дыр. Она эюря дя щяр бир конкрет щала эюря sərbəst iqtisadi 
zonaların йарадылмасынын сябяб вя мягсядляри фяргли ола биляр. 
Беля ки, АБШ вя Бюйцк Британийа кими ИЕЮ-дя sərbəst iqti-
sadi zonaların йарадылмасы реэионал сийасятин тяркиб щиссяси 
кими депрессив районларда кичик вя орта бизнесин инкишафына 
хидмят едир. Бу мягсядля щямин яразидя диэяр районлара 
нисбятян кичик вя орта сащибкарлыгла мяшьул оланлара фяа-
лиййят азадлыьы вя малиййя эцзяштляри верилир. Щеч шцбщясиз, 
Азярбайжанда sərbəst iqtisadi zonaların йарадыларкян реэион-
ларын инкишафы диггят мяркязиндян кянарда галмайажагдыр. 

Azərbaycan Respublikasında xarici investorların, xarici 
investisiyalı müəssisələrin təsərrüfat fəaliyyəti üçün güzəştli 
rejimin müəyyən edildiyi ərazi sərbəst iqtisadi zona sayılır. 

Sərbəst iqtisadi zonaların yaradılması qaydası, xarici 
investorların və xarici investisiyalı müəssisələrin orada qeydə 
alınması, təsərrüfat fəaliyyəti və başqa fəaliyyət ilə məşğul ol-
ması şərtləri Azərbaycan Respublikasının sərbəst iqtisadi zo-
nalar haqqında qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir. Sərbəst iq-
tisadi zonaların yaradılmasına və bu zonalarda fəaliyyətin tən-
zimlənməsinə dair təkliflər icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən 
hazırlanır. 

Azərbaycan Respublikasında xarici investorlar və xarici 
investisiyalı müəssisələr ilə Azərbaycan Respublikasının dövlət 
orqanları, müəssisələri, ictimai təşkilatları və başqa hüquqi 
şəxsləri arasında mübahisələrə, xarici investisiyalı müəssisənin 
iştirakçıları arasında mübahisələrə, habelə xarici investisiyalı 
müəssisənin iştirakçıları ilə həmin müəssisə arasında mübahi-
sələrə məhkəmələrdə, yaxud tərəflərin razılığına əsasən münsif-
lər məhkəməsində, o cümlədən xaricdəki münsiflər məhkəmə-
sində, baxılır. 

Azərbaycan Respublikasında xarici investorların, xarici 
investisiyalı müəssisələrin təsərrüfat fəaliyyəti üçün güzəştli 
rejimin müəyyən edildiyi ərazi sərbəst iqtisadi zona sayılır. 
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Sərbəst iqtisadi zonaların yaradılması qaydası, xarici 
investorların və xarici investisiyalı müəssisələrin orada qeydə 
alınması, təsərrüfat fəaliyyəti və başqa fəaliyyət ilə məşğul ol-
ması şərtləri Azərbaycan Respublikasının sərbəst iqtisadi zo-
nalar haqqında qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir. 

Sərbəst iqtisadi zonaların yaradılmasına və bu zonalarda 
fəaliyyətin tənzimlənməsinə dair təkliflər icra hakimiyyəti or-
qanı tərəfindən hazırlanır. 

 
Yoxlama sualları 

 

1. Хüsusi iqtisadi zonaların йарадылмасыnın hüquqi təsbit 
formaları hansıdır? 

2. Azərbaycan Respublikasında xarici investorların, xarici in-
vestisiyalı müəssisələrin təsərrüfat fəaliyyəti üçün güzəştli 
rejimin müəyyən edildiyi ərazi necə adlanır? 
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ƏLAVƏLƏR 
 

“İnvestisiya fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının qanunu 

 
Bu Qanun Azərbaycan Respublikasının ərazisində in-

vestisiya fəaliyyətinin (sərmayədarlığın) ümumi sosial, iqtisadi 
və hüquqi şərtlərini müəyyənləşdirir. Qanun investisiyanın 
Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyatına intensiv cəlb olun-
masına, ondan ölkənin sosial-iqtisadi bazasının, habelə beynəl-
xalq iqtisadi əməkdaşlığın və inteqrasiyanın inkişafı üçün sə-
mərəli istifadə edilməsinə yönəldilmişdir və mülkiyyət forma-
sından asılı olmayaraq bütün investorların hüquqlarının bərabər 
müdafiəsinə təminat verir. 

 
I FƏSİL. ÜMUMİ MÜDDƏALAR 

 

Maddə 1. İnvestisiya anlayışı 
 

İnvestisiya-gəlir (mənfəət) və ya sosial səmərə əldə 
etmək məqsədi ilə sahibkarlıq və digər fəaliyyət növləri obyekt-
lərinə qoyulan maliyyə vəsaitindən, habelə maddi və intel-
lektual sərvətlərdən ibarətdir. 

Belə vəsait və sərvətlər aşağıdakılardır: 
• pul vəsaiti, məqsədli bank əmanətləri, kreditlər, pay-

lar, səhmlər və digər qiymətli kağızlar; 
• daşınar və daşınmaz əmlak (binalar, qurğular, ava-

danlıq və başqa maddi sərvətlər); 
• müvafiq qaydada rəsmiləşdirilmiş elmi-təcrübi və 

digər intellektual sərvətlər; 
• bu və ya digər istehsal növünün təşkili üçün zəruri 

olan, ancaq patentləşdirilməmiş texniki sənədləşdirmə, vərdiş 
və istehsalat təcrübəsi kimi tərtib edilmiş texniki, texnoloji, 
kommersiya və digər biliklərin məcmusu ("nou-hau"); 
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• torpaqdan, sudan və digər ehtiyatlardan, binalardan, 
qurğulardan, avadanlıqdan istifadə hüquqları, habelə müəlliflik 
hüququndan irəli gələn və başqa əmlak hüquqları; 

• başqa sərvətlər. 
Əsas fondların yaradılmasına və təkrar istehsalına, ha-

belə maddi istehsalın digər formada inkişafına investisiya 
yönəldilməsi kapital qoyuluşları şəklində həyata keçirilir. 

 
Maddə 2. İnvestisiya fəaliyyəti 
 

1. İnvestisiya fəaliyyəti investorların investisiya qoyu-
luşu və onun həyata keçirilməsi ilə əlaqədar bütün hərəkət-
lərinin məcmusudur. 

2. İnvestisiya fəaliyyətinin aşağıdakı növləri vardır: 
• Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları, qeyri-

dövlət müəssisə, idarə, təşkilat və qurumları tərəfindən həyata 
keçirilən özəl investisiya fəaliyyəti; 

• Dövlət hakimiyyət və idarəetmə orqanları, habelə 
müəssisə, idarə və təşkilatları tərəfindən büdcələrin, büdcə-
dənkənar fondların və özlərinə məxsus borc vəsaitinin hesabına 
həyata keçirilən dövlət investisiya fəaliyyəti; 

• xarici vətəndaşlar, hüquqi şəxslər, dövlətlər, beynəl-
xalq maliyyə təşkilatları, habelə vətəndaşlığı olmayan şəxslər 
tərəfindən həyata keçirilən xarici investisiya fəaliyyəti; 

• Azərbaycan Respublikasının və xarici dövlətlərin 
vətəndaşları, hüquqi şəxsləri və dövlətlər tərəfindən həyata 
keçirilən birgə investisiya fəaliyyəti. 

3. İstehsalata və sosial sahəyə elmi-texniki tərəqqinin 
nailiyyətlərinin tətbiq etmək üçün investisiya fəaliyyətinin bir 
forması kimi innovasiya fəaliyyəti həyata keçirilə bilər. 
İnnovasiya fəaliyyətinə aşağıdakılar daxildir: 

• uzunmüddətli elmi-texniki proqramların həyata ke-
çirilməsi; 
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• iqtisadiyyatın strukturunun təkmilləşdirilməsi məq-
sədi ilə məhsuldar qüvvələrin vəziyyətində keyfiyyət dəyişik-
likləri etmək üçün fundamental tədqiqatların maliyyələşdiril-
məsi; 

• texnika və texnologiyanın prinsipcə yeni, qənaətcil 
növlərinin işlənib hazırlanması, buraxılması, yayılması və 
tətbiqi. 

 
Maddə 3. İnvestisiya fəaliyyətinin obyektləri 
 

İqtisadiyyatın bütün sahələrində hər hansı əmlak, o 
cümlədən əsas fondlar və dövriyyə vəsaiti, qiymətli kağızlar, 
məqsədli pul əmanətləri, elmi-texniki məhsullar, intellektual 
sərvətlər, digər mülkiyyət obyektləri, habelə əmlak hüquqları 
investisiya fəaliyyətinin obyekti ola bilər. 

Yaradılması və istifadə edilməsi Azərbaycan Respub-
likasının qanunvericilik aktları ilə müəyyənləşdirilmiş sanita-
riya-gigiyena, radiasiya, ekologiya, arxitektura və digər norma-
ların tələblərinə uyğun gəlməyən, habelə vətəndaşların, hüquqi 
şəxslərin və dövlətin qanunla müdafiə edilən hüquq və məna-
felərini pozan obyektlərə investisiya qoyulması qadağandır. 

 
Maddə 4. İnvestisiya fəaliyyətinin subyektləri 
 

1. Azərbaycan Respublikasının və xarici ölkələrin və-
təndaşları və hüquqi şəxsləri, vətəndaşlığı olmayan şəxslər, ha-
belə dövlətlər investisiya fəaliyyətinin subyektləri (investorları 
və iştirakçıları) ola bilərlər. 

2. Özünə məxsus olan, borc götürdüyü və ya cəlb etdiyi 
maliyyə vəsaitini, maddi və intellektual sərvətləri investisiya 
fəaliyyəti obyektlərinə qoymaq haqqında qərar qəbul edən, ha-
belə onlardan istifadə olunmasını təmin edən subyektlər in-
vestorlardır (sərmayədarlardır). 
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İnvestorlar investisiya fəaliyyətində əmanətçi, kreditor 
və alıcı qismində çıxış edə, habelə investisiya fəaliyyətinin 
istənilən iştirakçısının funksiyalarını yerinə yetirə bilərlər. 

3. İnvestisiya niyyətinin həyata keçirilməsini sifariş-
lərin icraçısı qismində və ya investorların tapşırığı əsasında 
təmin edən Azərbaycan Respublikasının və xarici dövlətlərin 
vətəndaşları və hüquqi şəxsləri, habelə vətəndaşlığı olmayan 
şəxslər investisiya fəaliyyətinin iştirakçılarıdır. 

 
Maddə 5. İnvestisiya fəaliyyəti haqqında qanunveri-

cilik 
Azərbaycan Respublikası ərazisində investisiya fəaliy-

yətinin həyata keçirilməsi zamanı yaranan münasibətlər bu 
Qanunla və Azərbaycan Respublikasının digər qanunları və on-
ların əsasında qəbul edilmiş qanunvericilik aktları, habelə 
beynəlxalq müqavilələri ilə tənzimlənir. 

Azərbaycan Respublikası investorlarının xarici dövlətin 
ərazisində investisiya fəaliyyəti həmin dövlətin qanunvericiliyi 
ilə tənzimlənir. 

 
II FƏSİL. İNVESTİSİYA FƏALİYYƏTİNİN  

HƏYATA KEÇİRİLMƏSİ 
 

Maddə 6. İnvestisiya fəaliyyəti subyektlərinin hü-
quqları 

 

1. Azərbaycan Respublikası ərazisində mülkiyyət for-
masından və təsərrüfat fəaliyyətinin növündən asılı olmayaraq 
investisiya fəaliyyətinin bütün subyektləri investisiya fəaliyyə-
tinin həyata keçirilməsi sahəsində bərabər hüquqlara ma-
likdirlər. 

Bu Qanunla və ya Azərbaycan Respublikasının digər 
qanunvericilik aktları ilə investisiya qoyulması qadağan edilən 
və ya məhdudlaşdırılan obyektlərdən başqa, hər hansı obyektə 
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investisiya qoyulması investorun müstəsna hüququdur və 
qanunla qorunur. 

2. İnvestor müstəqil surətdə investisiya qoyuluşunun 
məqsədini, istiqamətini, növünü və həcmini müəyyənləşdirir, 
onun həyata keçirilməsi üçün müqavilə əsasında, o cümlədən 
müsabiqə (tender) və hərrac yolu ilə fiziki və hüquqi şəxsləri 
investisiya fəaliyyətinin hər hansı iştirakçısı qismində cəlb edir. 

3. Azərbaycan Respublikasının qanunvericlik aktlarına 
uyğun olaraq investorun Azərbaycan Respublikasının 
ərazisində investisiyanın obyektlərinə və nəticələrinə sahiblik, 
istifadə və sərəncam vermək, həmçinin reinvestisiya və ticarət 
əməliyyatları həyata keçirmək hüquqlarına malikdir. 

Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəy-
yən edilmiş mülkiyyət hüququ əmələ gətirməyən obyektlərə 
investisiya qoyulması sonradan onlara sahiblikdə, əməli idarə-
etmədə və ya belə obyektlərin istismarından əldə edilən gəlirdə 
investorun iştirakı hüququnu istisna etmir. 

4. İnvestorun qərarı ilə investisiyaya və onun nəticə-
lərinə sahiblik, istifadə və sərəncam hüquqları qanunla müəy-
yənləşdirilmiş qaydada digər fiziki və hüquqi şəxslərə verilə 
bilər. Hüquqların bu cür verilməsi zamanı yaranan qarşılıqlı 
münasibətləri onlar müstəqil surətdə müqavilə əsasında nizama 
salırlar. 

5. İnvestor investisiya qoyuluşu üçün maliyyə vəsaitini 
kredit, qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada qiymətli 
kağızlar buraxılışı və borc kimi də cəlb edə bilər. 

Azərbaycan Respublikasının qanunları ilə başqa hallar 
nəzərdə tutulmayıbsa, investor öhdəliklərinə real təminat ver-
mək məqsədi ilə girov qoymaq üçün yalnız özünə məxsus və ya 
özünün tam təsərrüfat səlahiyyətində olan əmlakdan istifadə 
edə bilər. Azərbaycan Respublikası ərazisinin hüdudlarından 
kənarda ipoteka krediti hesabına investor kimi çıxış edən dövlət 
müəssisələrinin investisiyaları üçün Azərbaycan dövləti 
tərəfindən təminat verilir. 
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6. Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə zidd 
olmadıqda, investorun fiziki və hüquqi şəxslərdən birbaşa və ya 
vasitəçilik yolu ilə istənilən miqdarda və növdən olan əmlakı 
tərəflərin müəyyənləşdirdiyi qiymətlərlə və şərtlərlə almaq 
hüququ vardır. 

7. Dövlət və bələdiyyə mülkiyyətinin, habelə başa çat-
dırılmamış tikinti obyektlərinin özəlləşdirilməsində investorlar 
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyənləş-
dirilmiş şərtlərlə və qaydada iştirak edə bilərlər. 

 
Maddə 7. İnvestisiya fəaliyyəti subyektlərinin vəzifə-

ləri 
 

1. İnvestisiya fəaliyyətinin subyektləri Azərbaycan 
Respublikası qanunvericiliyi ilə müəyyən olunmuş hallarda və 
qaydada müvafiq olaraq aşağıdakıları həyata keçirməyə borc-
ludurlar: 

• maliyyə vəsaiti və maddi sərvətlər əsasında həyata 
keçirdikləri investisiyanın həcmi və maliyyələşdirilməsi mən-
bəyi barədə yerli banklara və ya maliyyə orqanlarına müvafiq 
orqanların arayışını təqdim etmək; 

• əsaslı tikinti və icazə tələb edən digər işlər üçün mü-
vafiq dövlət orqanlarından və xüsusi xidmətlərdən zəruri icazə 
və ya razılıq almaq; 

• texnoloji, sanitariya-gigiyena, radiasiya, ekologiya 
və arxitektura tələblərinə əməl edilməsi baxımından investisiya 
layihələri üçün ekspertiza rəyi almaq; 

• Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə nə-
zərdə tutulmuş qaydada müəyyənləşdirilən norma və stan-
dartlara, habelə beynəlxalq norma və standartlara əməl etmək; 

• dövlət orqanlarının və vəzifəli şəxslərin öz səlahiy-
yətləri daxilində, Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik 
aktlarına uyğun verdikləri tələbləri yerinə yetirmək; 
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• müəyyənləşdirilmiş qaydada mühasibat və statistika 
hesabatları təqdim etmək; 

• haqsız rəqabətə yol verməmək və antiinhisar tən-
zimlənməsinin tələblərinə əməl etmək. 

2. Müvafiq attestasiya tələb edən xüsusi növ işlərin 
yerinə yetirilməsi üçün, investisiya fəaliyyətinin iştirakçıları 
lisenziya almalıdırlar. Belə işlərin siyahısını Azərbaycan 
Respublikasının Ali Soveti, onlara lisenziya verilməsinin qay-
dasını isə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti müəy-
yənləşdirir. 

 
Maddə 8. İnvestisiya fəaliyyətinin subyektləri ara-

sında münasibətlər 
 

İnvestisiya fəaliyyətinin subyektləri arasında münasibət-
ləri tənzimləyən əsas hüquqi sənəd müqavilədir (kontraktdır). 

Müqavilənin bağlanması, tərəflərin seçilməsi, öhdə-
liklərin, təsərrüfat münasibətlərinin Azərbaycan Respublika-
sının qanunvericiliyinə zidd olmayan hər hansı şərtlərinin 
müəyyənləşdirilməsi investisiya fəaliyyəti subyektlərinin müs-
təsna səlahiyyətinə daxildir. Dövlət orqanlarının və vəzifəli 
şəxslərin mövcud qanunvericilik aktları ilə müəyyənləşdirilmiş 
həddən artıq investisiya fəaliyyəti subyektlərinin müqavilə mü-
nasibətlərinə qarışmasına yol verilmir. 

 
Maddə 9. İnvestisiya fəaliyyətinin maliyyələşdiril-

məsi mənbələri 
 

İnvestisiya fəaliyyəti aşağıdakı mənbələrdən maliy-
yələşdirilə bilər: 

• investorun özünün maddi və intellektual sərvətləri, 
maliyyə vəsaiti və təsərrüfatdaxili ehtiyatları (mənfəət, amor-
tizasiya ayırmaları, fiziki və hüquqi şəxslərin pul yığımları, 
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əmanətləri, qəza və təbii fəlakət nəticəsində dəymiş ziyanın 
ödənilməsi üçün sığorta orqanlarının müvafiq ödənişləri və s.). 

• investorun borc-maliyyə vəsaiti (bank və büdcə 
kreditləri, istiqrazlar və digər vəsaitlər); 

• investorun cəlb edilmiş maliyyə vəsaiti (əmək kol-
lektivlərinin, vətəndaşların, hüquqi şəxslərin payları və digər 
haqları, səhmlərin satışından əldə edilən vəsait); 

• büdcədən və büdcədənkənar fondlardan investisiya 
məqsədli təxsisatlar; 

• xarici investisiya; 
• müəssisələrin, təşkilatların və vətəndaşların əvəzsiz 

və xeyriyyə haqları, ianələr və s. 
Zərurət yarandıqda investisiya fəaliyyətini həyata keçir-

mək məqsədi ilə müvafiq investisiya fondları və digər təsi-
satları yaradıla bilər. 

 
 

III FƏSİL. İNVESTİSİYA FƏALİYYƏTİNİN DÖVLƏT 
TƏNZİMLƏNMƏSİ 

 

Maddə 10. İnvestisiya fəaliyyətinin dövlət tənzimlən-
məsinin məqsədi 

 

İnvestisiya fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsi vahid 
iqtisadi, elmi-texniki və sosial siyasət yeridilməsi məqsədi ilə 
həyata keçirilir və Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi 
inkişaf proqramında nəzərdə tutulmuş həcmlərdə respublika və 
yerli büdcələr hesabına maliyyələşdirilir. 

İctimai tələbatın ödənilməsinin daha vacib istiqamət-
lərində investisiya fəaliyyətini həyata keçirən investorlara 
Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik aktları ilə nəzərdə 
tutulan güzəştlər verilir. 
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Maddə 11. İnvestisiya fəaliyyətinin dövlət tənzim-
lənməsinin formaları 

 

1. İnvestisiya fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsinə 
dövlət investisiyasının idarə olunması, habelə investisiya fəa-
liyyəti şərtlərinin tənzimlənməsi və bu şərtlərə investisiya fəa-
liyyətinin bütün subyektləri tərəfindən əməl edilməsinə nəzarət 
daxildir. 

2. Dövlət investisiyasının idarə olunması respublika 
və yerli hakimiyyət və idarəetmə orqanları tərəfindən həyata 
keçirilir və büdcə, büdcədənkənar vəsaitin və həmin orqanlar 
tərəfindən cəlb edilən başqa vəsaitin planlaşdırılmasından, in-
vestisiyanın şərtlərinin müəyyənləşdirilməsindən və bunlarla 
bağlı digər məsələlərin həllindən ibarətdir. 

3. İnvestisiya fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsi 
aşağıdakı vasitələrlə həyata keçirilir: 

• vergitutma subyektlərinin və obyektlərinin, vergi 
dərəcələrinin və güzəştlərinin fərqləndirildiyi vergi sisteminin 
tətbiqi; 

• kredit və amortizasiya siyasətinin həyata keçiril-
məsi, o cümlədən əsas fondların sürətli amortizasiyası yolu ilə. 
Amortizasiya üzrə güzəştlər, ayrı-ayrı iqtisadi sahələr, əsas 
fondların və avadanlığın müxtəlif növləri və elementləri üçün 
dəyişkən və fərqli müəyyən edilə bilər. 

• ayrı-ayrı region, sahə və istehsalatların inkişafı üçün 
subvensiya, subsidiya büdcə borclarının verilməsi; 

• dövlət norma və standartlarının müəyyənləşdi-
rilməsi; 

• antiinhisar tədbirlərin görülməsi; 
• mülkiyyətin dövlətsizləşdirilməsi və özəlləşdiril-

məsi; 
• torpaqdan, sudan və başqa təbii ehtiyatlardan isti-

fadə şərtlərinin müəyyənləşdirilməsi; 
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• qiymətqoyma siyasətinin həyata keçirilməsi; 
• investisiya layihələrinin ekspertizasının keçirilməsi; 
• başqa tədbirlər. 
 
 
Maddə 12. Respublika ərazisində dövlət investisiya-

larına dair qərarların qəbul edilməsi qaydası 
 

1. Respublika ərazisində dövlət investisiyalarına dair 
qərarlar respublikanın iqtisadi və sosial inkişaf proqnozları, 
məhsuldar qüvvələrin inkişafı və yerləşdirilməsi sxemi, bu 
investisiyaların məqsədəuyğunluğunu müəyyənləşdirən texniki-
iqtisadi əsaslandırmalar, məqsədli elmi-texniki və kompleks 
proqramlar əsasında qəbul edilir. 

2. Respublika üzrə məqsədli kompleks proqramların 
layihələri Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərə-
findən müəyyənləşdirilmiş qaydada, əlaqədar dövlət orqan-
larının və ictimai təşkilatların iştirakı ilə işlənib hazırlanır və 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqdimatı ilə res-
publikanın sosial-iqtisadi inkişafının əsas istiqamətlərinin tərki-
bində Azərbaycan Respublikası Ali Soveti tərəfindən təsdiq 
edilir. 

3. Həyata keçirilmə müddəti 2 ilə qədər olan və föv-
qəladə vəziyyət, qəzalar və təbii fəlakətlərlə bağlı dövlət 
investisiyaları haqqında qərarları Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabineti müvafiq mərkəzi və yerli dövlət idarəetmə 
orqanlarının təklifləri əsasında qəbul edir. 
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Maddə 13. Əsaslı tikintidə işlərin yerinə yetirilməsi 
üçün dövlət sifarişinin yerləşdirilməsi qaydası 

 

1. Respublika ərazisində dövlət investisiyasının həyata 
keçirilməsi formalarından biri əsaslı tikintidə işlərin yerinə 
yetirilməsi üçün dövlət sifarişidir. 

2. Dövlət sifarişi, bir qayda olaraq, müəssisə və təşki-
latlar üçün bu sifarişin iqtisadi sərfəliyi nəzərə alınmaqla mü-
sabiqə (tender) əsasında yerləşdirilir. Bu zaman həmin müəssisə 
və təşkilatlar üçün qanunvericiliklə müəyyən güzəştlər də 
nəzərdə tutula bilər. 

3. Respublika dövlət sifarişi obyektləri Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin müəyyənləşdirdiyi qaydada 
istismara qəbul olunur. 

 
Maddə 14. İnvestisiyalarnın dövlət ekspertizası 
 

1. Büdcə və büdcədənkənar vəsaitlər, o cümlədən 
xarici investisiya hesabına maliyyələşdirilən respublika, dövlət-
lərarası və regional investisiya layihə və proqramları Azər-
baycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müəyyənləşdirdiyi 
qaydada mütləq dövlət ekspertizasından keçirilməlidir. 

Başqa mənbələr hesabına maliyyələşdirilən investi-
siyalar ekoloji, seysmoloji və sanitariya-gigiyena tələblərinə 
əməl edilməsi baxımından Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin müəyyənləşdirdiyi qaydada dövlət ekspertizasın-
dan keçirilməlidir. 

2. Zərurət olduqda, Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin yaratdığı ekspert komissiyası ayrı-ayrı investisiya 
layihələrini və proqramlarını ekspertizadan keçirə bilər. 
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Maddə 15. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali 
Məclisi və yerli dövlət hakimiyyət və idarəetmə orqanları 
tərəfindən investisiya  fəaliyyətinin tənzimlənməsi 

 
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi və res-

publika tabeli şəhər və rayonların yerli dövlət hakimiyyət və 
idarəetmə orqanları öz səlahiyyətləri daxilində ərazilərində in-
vestisiya fəaliyyətinin subyektləri tərəfindən istehsal və sosial 
obyektlərin yaradılması, təbii ehtiyatlardan istifadə edilməsi 
məsələlərinin razılaşdırılması yolu ilə investisiya fəaliyyətini 
tənzimləyirlər. 

İnvestisiya məqsədləri üçün yerli büdcədən istifadə 
etmək, sosial infrastruktur obyektləri tikdirmək, tikinti üçün 
torpaq sahəsi ayırmaq, torpaqdan istifadə şərtlərinin, sosial sahə 
və təbiəti mühafizə təyinatlı obyektlərin tikintisi həcminin və 
müddətlərinin, habelə tikinti norma və qaydalarının pozulduğu 
halda tikintinin dayandırılması haqqında səlahiyyətli dövlət 
orqanları qarşısında məsələ qaldırmaq yerli hakimiyyət və 
idarəetmə orqanlarının müstəsna səlahiyyətinə aiddir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi investi-
siyanın dövlət tənzimlənməsi məqsədi ilə bu Qanuna zidd ol-
mayan əlavə şərtlər müəyyənləşdirə bilər. 

 
Maddə 16. İnvestisiya fəaliyyətində qiymətqoyma 
 

İnvestisiya fəaliyyəti prosesində məhsulların, işlərin və 
xidmətlərin dəyəri sərbəst qiymət və tariflərlə, o cümlədən mü-
sabiqələrin (tenderin) nəticələrinə əsasən, qanunvericilik aktları 
ilə nəzərdə tutulmuş hallarda isə dövlət tərəfindən tənzimlənən 
qiymət və tariflərlə müəyyənləşdirilir. 

Tikintidə müqavilə qiymətləri tövsiyə edilən dövlət 
smeta normalarından və qiymətlərindən istifadə etməklə də 
müəyyənləşdirilə bilər. 
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IV FƏSİL. İNVESTİSİYA FƏALİYYƏTİ 
SUBYEKTLƏRİNİN HÜQUQLARININ TƏMİNATI  

VƏ İNVESTİSİYANIN QORUNMASI 
 

Maddə 17. İnvestisiya fəaliyyəti subyektlərinin hü-
quqlarının təminatı 

 

Dövlət investisiya fəaliyyətinin həyata keçirilməsi şərt-
lərinin sabitliyinə, onun subyektlərinin hüquqlarının və qanuni 
mənafelərinin qorunmasına təminat verir. 

İnvestisiya fəaliyyətinin subyektləri arasında bağlanmış 
müqavilənin şərtləri bu müqavilənin bütün müddəti ərzində və 
hətta, o, bağlandıqdan sonra qanunvericiliklə subyektlərin və-
ziyyətini pisləşdirən və ya hüquqlarını məhdudlaşdıran şərtlər 
müəyyən edildikdə belə, əgər onlar müqavilə şərtlərinin də-
yişdirilməsi barədə razılığa gəlməyiblərsə, qüvvəsini saxlayır. 

Dövlət orqanları və onların vəzifəli şəxsləri qanunve-
riciliklə yol verilən və onların səlahiyyətinə daxil olan hallar-
dan başqa, investisiya fəaliyyəti subyektlərinin işinə qarışa 
bilməzlər. 

Bu Qanunla müəyyənləşdirilən hallardan başqa, inves-
tisiya qoyulan obyektlərin seçilməsində investorların hüquqları 
məhdudlaşdırıla bilməz. 

Dövlət orqanları və başqa orqanlar investorların və 
investisiya fəaliyyətinin digər subyektlərinin hüquqlarını pozan 
aktlar qəbul etdikdə investisiya fəaliyyəti subyektlərinə dəyən 
zərəri bu orqanlar tam həcmdə ödəməlidirlər. Zərərin ödənil-
məsi barədə mübahisələrə aidiyyəti üzrə məhkəmə və ya 
arbitraj məhkəməsi baxır. 
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Maddə 18. İnvestisiyanın qorunması 
 

1. Dövlət mülkiyyət formasından asılı olmayaraq bü-
tün investisiyaların, o cümlədən xarici investisiyanın qorun-
masına təminat verir. 

İnvestisiyanın qorunması Azərbaycan Respublikasının 
müvafiq qanunvericiliyi, habelə başqa dövlətlərlə bağladığı 
müqavilələrlə təmin edilir. İnvestorlar, o cümlədən xarici inves-
torlar investisiyanı idarə, istifadə və ona xitam verməyə 
maneçilik törədə bilən ayrı-seçkilik xarakterli tədbirləri istisna 
edən, habelə qoyulmuş sərvətlərin və investisiyanın nəticələ-
rinin respublikadan aparılması şərtləri və qaydasını müəyyən-
ləşdirən bərabər hüquqi rejimlə təmin olunurlar. 

2. Azərbaycan Respublikasının sonrakı qanunverici-
liyi investisiya qoyuluşu şəraitini pisləşdirdikdə investisiya fəa-
liyyətinə dair bağlanmış müqavilədə nəzərdə tutulan müddətdə 
investisiyanın qoyulduğu zaman qüvvədə olmuş qanunvericilik 
tətbiq edilir. 

3. Azərbaycan Respublikası ərazisində investisiya 
əvəzsiz milliləşdirilmir, rekvizisiya edilmir və onlara nəticə-
lərinə görə digər oxşar tədbirlər tətbiq olunmur. Belə tədbirlər 
investorlara vurulmuş zərərin, o cümlədən itirdikləri faydanın 
əvəzi tam həcmdə real dəyər üzrə ödənilməklə yalnız Azər-
baycan Respublikasının qanunvericilik aktları əsasında həyata 
keçirilə bilər. Zərərin ödənilməsi qaydası həmin qanunveri-
ciliklə müəyyənləşdirilir. 

İnvestorların qoyduğu və ya əldə etdiyi məqsədli bank 
əmanətləri, səhmlər və digər qiymətli kağızlar, əldə edilmiş 
əmlak və ya icarə hüquqları üçün ödənişlərin əvəzi Azərbaycan 
Respublikasının qanunvericilik aktlarına uyğun olaraq alın-
dıqda, investorların öz hərəkətləri və ya onların iştirakı ilə edil-
miş hərəkətlər nəticəsində istifadə olunan və ya itirilən 
məbləğlər istisna edilməklə, investorlara qaytarılır. 

 150 

4. İnvestisiyalar sığortalana bilər, qanunvericiliklə nə-
zərdə tutulan hallarda isə hökmən sığortalanmalıdır. 

 
Maddə 19. İnvestisiya fəaliyyəti subyektlərinin məsu-

liyyəti 
 

1. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə 
nəzərdə tutulmuş tələblərə və ya investisiya fəaliyyətinin sub-
yektləri arasında bağlanmış müqavilə (kontrakt) öhdəliklərinə 
əməl olunmadıqda, tərəflər həmin aktlarla müəyyənləşdirilmiş 
qaydada məsuliyyət daşıyırlar. 

2. Dövlət orqanları investisiya fəaliyyətinin həyata 
keçirilməsinə dair öhdəliklərini və qanuni əsaslar üzrə onlara 
həvalə edilmiş vəzifələri yerinə yetirmədikdə, yaxud lazımınca 
yerinə yetirmədikdə, investisiya fəaliyyətinin digər subyektləri 
qarşısında həmin öhdəliklərə görə əmlak məsuliyyəti daşıyırlar. 

3. Qanunvericiliyin tələblərinin və müqavilə öhdə-
liklərinin pozulmasına görə cərimənin və dəbbə pulunun, ha-
belə dəymiş zərərin ödənilməsi təqsirkar tərəfi, qanunvericiliklə 
və müqavilə ilə digər hal nəzərdə tutulmayıbsa, tələblərin və 
öhdəliklərin tam yerinə yetirilməsindən azad etmir. 

4. İnvestisiya fəaliyyətinin həyata keçirilməsi zamanı 
yaranan mübahisələrə müvafiq olaraq məhkəmə, arbitraj 
məhkəməsi və ya münsiflər məhkəməsi baxır. 

 
Maddə 20. İnvestisiya fəaliyyətinin dayandırılması  

və ya ona xitam verilməsi şərtləri 
 

İnvestisiya fəaliyyətinin dayandırılmasına və ya ona 
xitam verilməsinə aşağıdakıların qərarı ilə yol verilir: 

• investorların özünün (bu zaman investorlar investi-
siya fəaliyyətinin digər iştirakçılarına dəymiş zərəri ödəyirlər); 

• səlahiyyətli dövlət orqanının. 
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Investisiya fəaliyyətinin dayandırılması və ya ona xitam 
verilməsi barədə səlahiyyətli dövlət orqanının qərarı aşağıdakı 
hallarda qəbul edilə bilər: 

• onun davam etdirilməsi Azərbaycan Respublikasının 
qanunvericilik aktları ilə müəyyənləşdirilmiş ekoloji, seysmo-
loji, sanitariya-gigiyena, arxitektura və başqa normaları, vətən-
daşların və hüquqi şəxslərin, dövlətin qanunla qorunan hüquq 
və mənafelərini pozduqda; 

• investor qanunla müəyyənləşdirilmiş qaydada müflis 
elan edildikdə; 

• qəza və təbii fəlakət baş verdikdə. 
Belə hallarda  investisiya fəaliyyətinin subyektlərinə zə-

rərin ödənilməsi qaydası Azərbaycan Respublikasının qanun-
vericiliyi ilə müəyyənləşdirilir. 

 
Maddə 21. Beynəlxalq müqavilələr 
 

Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqaviləsində 
investisiya fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qa-
nunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş qaydalardan fərqli qaydalar 
müəyyən olunduqda, beynəlxalq müqavilənin qaydaları tətbiq 
edilir. 

 
 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
Heydər ƏLİYEV 

Bakı şəhəri, 13 yanvar 1995-ci il 
№ 952 
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“Xarici investisiyanın qorunmasi” haqqında 
Azərbaycan Respublikasının Qanunu 

 
Bu Qanun Azərbaycan Respublikasının ərazisində xarici 

investisiya qoyuluşunun hüquqi və iqtisadi prinsiplərini müəy-
yən edir. Qanun xalq təsərrüfatında xarici maddi və maliyyə 
ehtiyatlarının, qabaqcıl xarici texnikanın və texnologiyanın, 
idarəetmə təcrübəsinin cəlb olunmasına, bunlardan səmərəli is-
tifadə edilməsinə yönəlmişdir və xarici investorların hüquqla-
rının müdafiəsinə təminat verir. 

 
I BÖLMƏ. ÜMUMİ MÜDDƏALAR 

 
Maddə 1. Xarici investisiya haqqında qanunvericilik  
 
Azərbaycan Respublikasının ərazisində xarici in-

vestisiya ilə bağlı münasibətlər bu Qanunla, Azərbaycan Res-
publikasının başqa qanunvericilik aktları və beynəlxalq müqa-
vilələri ilə nizama salınır. 

 
Maddə 2. Xarici investorlar  
 
Azərbaycan Respublikasında xarici investorlar 

aşağıdakılar ola bilər: 
a) xarici hüquqi şəxslər; 
b) xarici vətəndaşlar, vətəndaşlığı olmayan şəxslər və 

xaricdə daimi yaşayış yeri olan Azərbaycan Respublikası və-
təndaşları; bu şərtlə ki, onlar vətəndaşı olduqları və ya daimi 
yaşadıqları ölkədə təsərrüfat fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün 
qeydə alınmış olsunlar; 

c) xarici dövlətlər; 
ç) beynəlxalq təşkilatlar. 
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Maddə 3. Xarici investisiya və onun qoyulması for-
maları  

 
Xarici investorların mənfəət əldə etmək məqsədilə 

sahibkarlıq fəaliyyəti və başqa növ fəaliyyət obyektlərinə qoy-
duqları əmlakın və əmlak hüquqlarının bütün növləri, o cüm-
lədən intellektual fəaliyyətin nəticələrinə hüquqlar və əşya 
hüquqlarına aid olmayan digər hüquqlar xarici investisiyadır. 

Xarici investorlar Azərbaycan Respublikası ərazisində 
aşağıdakı yolla investisiya qoya bilərlər: 

a) Azərbaycan Respublikasının hüquqi şəxsləri və 
vətəndaşları ilə birlikdə yaradılan müəssisələrdə, təşkilatlarda 
payçılıq iştirakı; 

b) tamamilə xarici investorlara məxsus olan müəssisələr 
yaradılması; 

c) müəssisələrin, əmlak komplekslərinin, binaların, 
qurğuların, müəssisələrdə iştirak payının, səhmlərin, istiqraz-
ların və digər qiymətli kağızların, habelə Azərbaycan Respubli-
kasının qanunvericiliyinə müvafiq surətdə xarici investorlara 
məxsus ola bilən başqa əmlakın əldə edilməsi; 

ç) torpaqdan və başqa təbii ehtiyatlardan istifadə hüquq-
larının, habelə digər əmlak hüquqlarının əldə edilməsi; 

d) Azərbaycan Respublikasının hüquqi şəxsləri və və-
təndaşları ilə xarici investisiya qoyuluşunun başqa formalarını 
nəzərdə tutan müqavilələr bağlanması. 

 
Maddə 4. Dövlətsizləşdirmədə və özəlləşdirmədə xa-

rici investorların iştirakı  
 
Dövlət və bələdiyyə müəssisələrinin, habelə başa çatdı-

rılmamış tikinti obyektlərinin özəlləşdirilməsində xarici inves-
torlar Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəy-
yənləşdirilən şərtlərlə və qaydada iştirak edə bilərlər. 
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Maddə 5. Xarici investisiyanın hüquqi rejimi  
 
Bu Qanunda nəzərdə tutulmuş istisnalarla, xarici 

investisiyanın, habelə investisiya qoyuluşu sahəsində xarici 
investorların fəaliyyətinin hüquqi rejimi Azərbaycan Respubli-
kasının hüquqi şəxslərinin və vətəndaşlarının əmlakı, əmlak hü-
quqları, habelə investisiya fəaliyyəti üçün yaradılmış rejimdən 
az əlverişli ola bilməz. 

Xalq təsərrüfatının üstünlük verilən sahələrində və ayrı-
ayrı ərazilərdə xarici investisiya üçün Azərbaycan Respubli-
kasının qanunvericiliyi ilə əlavə güzəştlər müəyyən edilə bilər. 

İnvestisiyaların cəlb edilməsi sahəsində dövlət müəs-
sisələri və təşkilatları ilə bağlanmış kontraktların şərtlərinin icra 
olunmasına nəzarət müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən 
həyata keçirilir. 

 
Maddə 6. Fəaliyyət növləri  
 
Xarici investisiyalı müəssisələr Azərbaycan Respub-

likasının qanunvericilik aktları ilə qadağan olunmamış hər 
hansı fəaliyyət növü ilə məşğul ola bilərlər. 

Xarici investisiyalı müəssisələr müvafiq icra hakimiy-
yəti orqanının müəyyən etdiyi siyahıdakı ayrı-ayrı fəaliyyət 
növləri ilə yalnız xüsusi razılıq (lisenziya) əsasında məşğul ola 
bilərlər. 

 
Maddə 7. Xarici investisiya üçün ərazi məhdudiy-

yətləri 
 
 Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik aktları ilə 

elə ərazilər müəyyən edilə bilər ki, müdafiənin, milli təhlü-
kəsizliyin, ətraf təbii mühitin və əhalinin müdafiəsinin təmin 
olunması mülahizələrinə görə bu ərazilərdə xarici investisiyalı 
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müəssisələrin fəaliyyəti məhdudlaşdırılsın və ya qadağan 
edilsin. 

 
Maddə 8. İnvestisiya fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi  
 
Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti 

orqanı xarici investisiyanın cəlb edilməsi və ondan istifadə 
olunması tədbirlərini hazırlayıb həyata keçirir, investisiya fəa-
liyyətini əlaqələndirir, xarici investorlara və xarici investisiyalı 
müəssisələrə kömək göstərir. 

 
II BÖLMƏ. XARİCİ İNVESTİSİYA ÜÇÜN  

DÖVLƏT TƏMİNATLARI 
 
Maddə 9. Xarici investisiyanın hüquqi müdafiəsi  
Azərbaycan Respublikasının ərazisində xarici inves-

tisiya hüquqi cəhətdən tam və qeyd-şərtsiz müdafiə olunur. 
Belə müdafiə Azərbaycan Respublikasının bu Qanunu, başqa 
qanunvericilik aktları və beynəlxalq müqavilələri ilə təmin 
olunur. 

 
Maddə 10. Qanunvericiliyin dəyişdirilməsi ilə bağlı 

təminatlar  
 
Azərbaycan Respublikasının sonrakı qanunvericiliyi 

investisiya qoyuluşu şəraitini pisləşdirdikdə on il ərzində xarici 
investisiyaya investisiyanın qoyulduğu zaman qüvvədə olmuş 
qanunvericilik tətbiq edilir. 

Bu müddəa müdafiənin, milli təhlükəsizliyin və ictimai 
qaydanın təmin olunması, kredit və maliyyə, ətraf mühitin, əha-
linin əxlaq və sağlamlığının mühafizəsi barəsində Azərbaycan 
Respublikası qanunvericiliyinin dəyişdirilməsinə şamil edilmir. 
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Maddə 11. Milliləşdirmə və rekvizisiya ilə bağlı tə-
minatlar  

 
Azərbaycan Respublikasında xarici investisiya, Azər-

baycan Respublikasının xalqına və dövlət mənafelərinə zərər 
vuran müstəsna hallar istisna olmaqla, milliləşdirilmir. 

Milliləşdirmə haqqında qərarı Azərbaycan Respublika-
sının Ali Soveti qəbul edir. 

Təbii fəlakət, qəza, epidemiya, epizootiya və fövqəladə 
xarakter daşıyan başqa hallar istisna olmaqla, xarici investisiya 
rekvizisiya edilmir. 

Rekvizisiya haqqında qərarı Azərbaycan Respublika-
sının Nazirlər Kabineti qəbul edir. 

Milliləşdirmə və rekvizisiya tədbirləri görüldükdə xarici 
investora təxirə salınmadan müqabil və səmərəli kompensasiya 
ödənilir. 

 
Maddə 12. Xarici investorların zərərinin kompen-

sasiya edilməsi və ödənilməsi  
 
Xarici investorlara ödənilən kompensasiya investisi-

yanın milliləşdirmə və ya rekvizisiya haqqında qərarın qəbul 
olunduğu vaxtdakı real dəyərinə uyğun olmalıdır. 

Kompensasiya xarici valyuta ilə ödənilir və investorun 
arzusu ilə xaricə göçürülə bilər. 

Xarici investorlar dövlət orqanlarının, yaxud onların və-
zifəli şəxslərinin Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə 
zidd olan hərəkətləri nəticəsində düşdükləri zərərin, o cümlədən 
itirdikləri faydanın ödənilməsi hüququna malikdirlər. 

Kompensasiyanın və zərərin ödənilməsi məbləğləri, 
bunun ödənilməsi müddətləri və qaydası haqqında mübahisələr 
məhkəmədə, habelə tərəflərin sazişi və ya Azərbaycan Respub-
likasının beynəlxalq müqaviləsi ilə nəzərdə tutulmuş hallarda 
münsiflər məhkəməsində həll olunur. 
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Maddə 13. İnvestisiya fəaliyyətinə xitam verildikdə 
təminatlar  

 
İnvestisiya fəaliyyətinə xitam verildikdə xarici inves-

torun hüququ var ki, ona çatası investisiyanı və investisiya ilə 
əlaqədar gəlirləri investisiya fəaliyyətinə xitam verildiyi zaman 
real dəyər üzrə pul və əmtəə formasında alsın. 

 
Maddə 14. Xarici valyuta ilə gəlirlərin və başqa məb-

ləğlərin köçürülməsinə təminatlar  
 
Müvafiq vergi və rüsumları ödədikdən sonra xarici in-

vestorların investisiya ilə əlaqədar qanuni əsaslarla xarici val-
yuta şəklində əldə etdikləri gəlirləri və başqa məbləğləri, o 
cümlədən kompensasiyaları və zərərin ödənilməsi məbləğlərini 
xaricə köçürməsinə təminat verilir. 

 
Maddə 15. Mənfəətdən istifadə üçün təminatlar  
 
Azərbaycan Respublikası ərazisində xarici investorların 

götürdükləri mənfəət həmin pul vahidi şəklində yenidən in-
vestisiya kimi qoyula bilər, Azərbaycan Respublikasının bank-
larında saxlana bilər, Azərbaycan Respublikası Milli Bankının 
müəyyən etdiyi qaydada və şərtlərlə xarici valyuta almaq üçün 
sərf edilə bilər. 

 
III BÖLMƏ. XARİCİ İNVESTİSİYA QOYULMUŞ 

MÜƏSSİSƏLƏRİN YARADILMASI VƏ FƏALİYYƏTİ 
 

Maddə 16. Xarici investisiya qoyulmuş müəssisələr  
 
Xarici investisiyalı müəssisələr səhmdar cəmiyyətləri, 

məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlər, digər təsərrüfat cəmiyyətləri 
və ortaqlıqları şəklində, habelə Azərbaycan Respublikasının qa-
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nunvericiliyinə zidd olmayan hər hansı başqa formalarda 
yaradılır. 

Azərbaycan Respublikasının ərazisində xarici inves-
torların pay iştirakı ilə müəssisələr (birgə müəssisələr); tama-
milə xarici investorlara məxsus olan müəssisələr (xarici müəs-
sisələr); xarici hüquqi şəxslərin nümayəndəlikləri (büroları, 
kontorları, agentlikləri) yaradıla və fəaliyyət göstərə bilər. 

Birgə və xarici müəssisələr Azərbaycan Respublikasının 
hüquqi şəxsləridir. 

Xarici investisiyalı müəssisələrin yaradılması qaydası 
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir. 

Xarici investisiyalı bankların yaradılmasının xüsusiy-
yətləri Azərbaycan Respublikasının banklar və bank fəaliyyəti 
haqqında qanunvericilik aktları ilə müəyyən edilir. 

Azərbaycan Respublikasında xarici investisiyalı müəs-
sisələrin uçotu müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən 
aparılır. 

 
Maddə 17. Ekspertiza  
 
Xarici investisiyalı müəssisə yaradılarkən onun təsis-

çiləri Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə 
tutulmuş hallarda və qaydada sanitariya-gigiyena və ekoloji 
tələblərə riayət olunmasına dair ekspertiza rəyi almalıdırlar. 
Xarici investisiyalı müəssisə fəaliyyət göstərdiyi dövrdə və 
ləğv edilərkən belə rəy almalıdır. 

İri miqyaslı tikinti və rekonstruksiya aparılması və ya iri 
faydalı qazıntı yataqlarının işlənilməsi ilə əlaqədar belə müəs-
sisələr yaradılarkən texniki-ekoloji layihələrin müvafiq eks-
pertizasının keçirilməsi də tələb olunur. 

Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərinə aid 
edilmiş hallarda investorların investisiya qoyuluşu ilə bağlı 
təkliflərinin ekspertizası müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərə-
findən müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirilir. 
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Maddə 18. Dövlət qeydiyyatı  
 
Xarici investisiyalı müəssisələr müvafiq icra hakimiy-

yəti orqanında dövlət qeydiyyatına alınırlar. 
Dövlət qeydiyyatı Azəybaycan Respublikasının müvafiq 

qanunu ilə müəyyənləşdirilmiş qaydada həyata keçirilir. 
Xarici investisiyalı müəssisə qeydə alındığı andan 

hüquqi şəxs hüquqları əldə edir. Dövlət qeydiyyatını aparmış 
orqan dövlət qeydiyyatına alma haqqında məlumatı mətbuatda 
dərc etdirir. 

Xarici investisiyalı müəssisələr qanunvericiliklə müəy-
yən edilmiş qaydada hüquqi şəxslərin dövlət reyestrinə daxil 
edilir. 

Xarici investisiyalı müəssisənin dövlət qeydiyyatına 
alınmasından yalnız «Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və 
dövlət reyestri haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu 
ilə müəyyən edilmiş hallarda imtina edilə bilər. 

Dövlət qeydiyyatına almaqdan imtina olunduqda bu ba-
rədə Azərbaycan Respublikasında inzibati qaydada və (və ya) 
məhkəmə qaydasında şikayət oluna bilər. 

 
Maddə 19. Törəmə müəssisələr, filiallar və nümayən-

dəliklər  
 
Xarici investisiyalı müəssisə Azərbaycan Respublika-

sının qanunvericiliyində və xarici dövlətlərin müvafiq qanun-
vericiliyində müəyyənləşdirilmiş şərtlərə riayət etməklə Azər-
baycan Respublikasında və xarici hüquqi şəxs hüquqlarına 
malik törəmə müəssisələr, habelə filiallar və nümayəndəliklər 
yarada bilər. 

Azərbaycan ərazisindəki filiallar və nümayəndəliklər 
Azərbaycan Respublikasının bank idarələrində hesablar açmaq 
hüququna malikdirlər. 
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Maddə 20. Müəssisələrin birləşməsi  
 
Xarici investisiyalı müəssisələr Azərbaycan Respub-

likasının qanunvericilik aktlarında nəzərdə tutulmuş şərtlərlə və 
qaydada birləşib assosiasiyalar, konsernlər, konsorsiumlar və 
başqa birliklər yarada bilər. 

Belə müəssisələr əvvəllər yaradılmış birliklərə daxil ola 
bilər. 

 
Maddə 21. Birgə müəssisə iştirakçılarının əmanətlə-

rinin qoyulması  
 
Birgə müəssisənin nizamnamə fonduna hər bir iştirak-

çının əmanətlərinin qoyulması müddətləri, məbləği, qoyulması 
və qiymətləndirilməsi qaydası təsis sənədlərində nəzərdə 
tutulur. Birgə müəssisə iştirakçılarının müəssisənin nizamnamə 
fonduna əmanət kimi qoyduğu əmlakın dəyəri birgə müəssisə 
iştirakçıları arasında razılığa əsasən müəyyən edilir. 

 
Maddə 22. Ehtiyat fondu  
 
Xarici investisiyalı müəssisələrdə nizamnamə fondunun 

25 faizinədək məbləğdə ehtiyat fondu yaradılır. Ehtiyat fondu 
illik ayırmalar yolu ilə yaradılır. Ayırmaların məbləğini və 
valyutanın növünü müəssisə müstəqil müəyyən edir. 

 
Maddə 23. Respublika ərazisində məhsulun satışı və 

göndərilməsi  
 
Xarici investisiyalı müəssisə istehsal etdiyi məhsula 

(işlərə, xidmətlərə) qiymət qoymaq, respublikanın daxili baza-
rında onun satışı şərtlərini müəyyən etmək, bu bazardan məhsul 
(işlər, xidmətlər) göndərənləri seçmək ixtiyarına malikdir. 
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Maddə 24. Azərbaycan Respublikasının ərazisində 
xarici valyuta ilə hesablaşmalar  

 
Azərbaycan Respublikasının ərazisində xarici investi-

siyalı müəssisələrin hesablaşma zamanı xarici valyutadan, 
habelə xarici valyuta şəklində tədiyə sənədlərindən istifadə 
etməsinə Azərbaycan Respublikasının valyuta tənzimlənməsi 
haqqında qanunvericiliyi ilə müəyyən olunmuş qaydada yol 
verilir. 

 
Maddə 25. Məhsul ixracı və idxalı 
 
 Tamamilə xarici investorlara məxsus müəssisələr və 

nizamnamə fondunun 30 faizindən çoxu xarici investisiyadan 
ibarət olan müəssisələr öz istehsal etdikləri məhsulu (işləri, 
xidmətləri) lisenziyasız ixrac edə bilərlər. Xarici investisiyalı 
müəssisə özünün təsərrüfat fəaliyyəti üçün məhsulu (işləri, 
xidmətləri) lisenziyasız idxal edə bilər. 

Məhsulun (işlərin, xidmətlərin) xarici investisiyalı 
müəssisələrin istehsal etdiyi məhsula aid edilməsi qaydasını 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti müəyyən edir. 

Xarici investisiyalı müəssisələrin öz məhsulunu ixrac et-
məkdən valyuta ilə əldə etdikləri satış pulu onların sərən-
camında qalır. 

 
Maddə 26. Gömrük vergisi  
 
Birgə müəssisənin nizamnamə fonduna xarici investo-

run əmanəti kimi və ya tamamilə xarici investora məxsus müəs-
sisənin yaradılması üçün Azərbaycan Respublikasına gətirilən 
əmlak gömrük rüsumundan azad edilir. Xarici investisiyalı 
müəssisənin əcnəbi işçilərinin öz ehtiyacları üçün Azərbaycan 
Respublikasına gətirdikləri əmlak gömrük rüsumundan azad 
edilir. 
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Maddə 27. Sığorta  
 
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə məcburi 

sığortalama nəzərdə tutulmadıqda, xarici investisiyalı müəssisə 
öz əmlakının, istehsal, maliyyə və başqa risklərinin sığorta-
lanıb-sığortalanmayacağını özü həll edir. 

 
Maddə 28. Vergitutma  
 
Xarici investisiyalı müəssisələr, habelə xarici investorlar 

Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik aktları ilə müəyyən 
edilən vergiləri ödəyirlər. 

 
Maddə 29. Mühasibat uçotu və hesabat  
 
Xarici investisiyalı müəssisə Azərbaycan Respubli-

kasında qüvvədə olan qaydalara, yaxud istəsə, həmçinin xarici 
investorun mənsub olduğu ölkədə qüvvədə olan qaydalara 
müvafiq surətdə mühasibat uçotu və hesabat aparır. 

 
Maddə 30. Öhdəliklərin təmin edilməsi  
 
Xarici investisiyalı müəssisə götürdüyü öhdəliklərin 

bütün növlərini təmin etmək, o cümlədən borc vəsaiti cəlb et-
mək üçün öz əmlakından istifadə edə bilər. Öhdəlikləri təmin 
etmək üçün o, binalar, qurğular, avadanlıqlar üzərində əmlak 
hüquqlarından və digər əmlak hüquqlarından, o cümlədən tor-
paqdan istifadə hüququndan istifadə edə bilər. 

Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı investisiya fəaliyyəti 
sahəsində qüvvədə olan qanunvericiliyi pozmuş hüquqi və fi-
ziki şəxslər barədə qanunvericilikdə müəyyən edilmiş tədbir-
lərin görülməsi üçün aidiyyəti üzrə müvafiq dövlət orqanlarına 
məlumat verir, habelə investisiya mübahisələrinin həll olun-
ması ilə bağlı investorlara kömək göstərir. 
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Maddə 31. İntellektual fəaliyyət nəticələrinə hüquq-

lar və digər qeyri-əşya hüquqları  
 
Xarici investisiyalı müəssisələrin intellektual fəaliyyət 

nəticələrinə olan hüquqları, habelə digər qeyri-əşya hüquqları 
(nou-hau, kommersiya sirri və s.) Azərbaycan Respublikasının 
qanunvericilik aktlarına müvafiq surətdə müdafiə olunur və hə-
yata keçirilir. 

 
Maddə 32. Əmək münasibətləri  
 
Xarici investisiyalı müəssisədə istehsal və əmək müna-

sibətləri, o cümlədən işəgötürmə və işdən azadetmə, əmək və 
istirahət rejimi, əmək haqqı, təminat və kompensasiya məsə-
lələri kollektiv müqavilə (saziş) və fərdi əmək müqavilələri 
(bağlaşmalar) ilə tənzimlənir. 

Kollektiv və fərdi əmək müqavilələrinin şərtləri həmin 
müəssisənin işçilərinin vəziyyətini Azarbaycan Respublikasının 
qanunvericilik aktlarında nəzərdə tutulmuş şəraitə nisbətən 
pisləşdirə bilməz. 

Xarici investisiyalı müəssisənin əcnəbi işçilərinin əmə-
yinin ödənilməsi, onlara məzuniyyətlər verilməsi məsələləri 
həmin işçilərin hər biri ilə bağlanan fərdi əmək müqavilələrində 
(bağlaşmalarda) həll edilməlidir. Bu işçilər aldıqları əməkhaq-
qını gəlir vergisi ödədikdən sonra Azərbaycan Respublikası 
Milli Bankının müəyyən etdiyi qaydada xaricə köçürə bilərlər. 

 
Maddə 33. Sosial sığorta və təminat  
 
Xarici investisiyalı müəssisənin işçilərinin sosial sığor-

tası və sosial təminatı Azərbaycan Respublikasının qanunve-
riciliyinin normaları ilə tənzimlənir. 
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Xarici investisiyalı müəssisədə işləyən Azərbaycan Res-
publikası ərazisində daimi yaşayan əcnəbilərin və vətəndaşlığı 
olmayan şəxslərin əmək pensiyası təminatı hüququ «Əmək 
pensiyaları haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununa 
uyğun tənzimlənir. 

Müəssisə yerli və əcnəbi işçilərin sosial sığortası üzrə 
məcburi dövlət sosial sığorta haqlarını Azərbaycan Respub-
likasının müəssisələri və təşkilatları üçün müəyyənləşdirilmiş 
dərəcələr üzrə ödəyir. 

 
Maddə 34. Ləğvetmə  
 
Xarici investisiyalı müəssisə Azərbaycan Respublika-

sının qanunvericilik aktlarında nəzərdə tutulmuş hallarda və 
qaydada ləğv edilə bilər. 

 
IV BÖLMƏ. XARİCİ İNVESTORLARIN QİYMƏTLİ 

KAĞIZLAR  ƏLDƏ ETMƏSİ 
 

Maddə 35. Dövlət qiymətli kağızlarının əldə edilməsi 
 
 Xarici investorlar dövlət qiymətli kağızlarını Azər-

baycan Respublikasının qanunvericiliyində müəyyənləşdirilən 
şərtlərlə və qaydada əldə edirlər. 

 
Maddə 36. Müəssisələrin iştirak hissələrini, pay-

larını, səhmlərini və başqa qiymətli kağızlarını xarici inves-
torların əldə etməsi  

 
Xarici investorlar Azərbaycan Respublikasının ərazisin-

də yerləşən müəssisələrin iştirak hissələrini, paylarını, səhm-
lərini və başqa qiymətli kağızlarını Azərbaycan Respublika-
sının qanunvericiliyi ilə müəyyənləşdirilmiş qaydada əldə edə 
bilərlər. 
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V BÖLMƏ. XARİCİ İNVESTORLARIN TORPAQDAN 
İSTİFADƏ HÜQUQLARINI VƏ BAŞQA ƏMLAK 

HÜQUQLARINI ƏLDƏ ETMƏSİ 
 
Maddə 37. Torpaqdan və başqa təbii ehtiyatlardan 

istifadə hüququ  
 
Xarici investorlara və xarici investisiyalı müəssisələrə 

torpaqdan və başqa təbii ehtiyatlardan istifadə hüquqlarının, o 
cümlədən torpağın icarəsi hüququnun verilməsi Azərbaycan 
Respublikasının Torpaq məcəlləsi və Azərbaycan Respubli-
kasının başqa qanunvericilik aktları ilə tənzimlənir. 

 
Maddə 38. İcarə  
 
Xarici investorların və xarici investisiyalı müəssisələrin 

icarəsinə əmlakı icarəyəverən müqavilələr əsasında və Azər-
baycan Respublikasının icarə qanunvericiliyinə müvafiq su-
rətdə verir. 

 
Maddə 39. Konsessiya müqavilələri  
 
Xarici investorlara faydalı qazıntı yataqlarının axtarışı, 

kəşfiyyatı və işlənməsi, digər təbii ehtiyatların istifadəyə veril-
məsi hüquqları Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
onlarla bağladığı və Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin 
təsdiq etdiyi konsessiya müqavilələri əsasında verilir. 

Müqavilədə başqa şərt qoyulmayıbsa, konsessiya müqa-
viləsi şərtlərinin birtərəfli qaydada dəyişdirilməsinə yol 
verilmir. 
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VI BÖLMƏ. SƏRBƏST İQTİSADİ ZONALARDA 
XARİCİ İNVESTİSİYA 

 
Maddə 40. Sərbəst iqtisadi zonalarda xarici investor-

ların və xarici investisiyalı müəssisələrin fəaliyyəti  
 
Azərbaycan Respublikasında xarici investorların, xarici 

investisiyalı müəssisələrin təsərrüfat fəaliyyəti üçün güzəştli 
rejimin müəyyən edildiyi ərazi sərbəst iqtisadi zona sayılır. 

Sərbəst iqtisadi zonaların yaradılması qaydası, xarici in-
vestorların və xarici investisiyalı müəssisələrin orada qeydə 
alınması, təsərrüfat fəaliyyəti və başqa fəaliyyət ilə məşğul ol-
ması şərtləri Azərbaycan Respublikasının sərbəst iqtisadi zo-
nalar haqqında qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir. 

Sərbəst iqtisadi zonaların yaradılmasına və bu zonalarda 
fəaliyyətin tənzimlənməsinə dair təkliflər icra hakimiyyəti 
orqanı tərəfindən hazırlanır. 

 
VII BÖLMƏ. YEKUN MÜDDƏALARI 

 
Maddə 42. Mübahisələrə baxılması  
Azərbaycan Respublikasında xarici investorlar və xarici 

investisiyalı müəssisələr ilə Azərbaycan Respublikasının dövlət 
orqanları, müəssisələri, ictimai təşkilatları və başqa hüquqi 
şəxsləri arasında mübahisələrə, xarici investisiyalı müəssisənin 
iştirakçıları arasında mübahisələrə, habelə xarici investisiyalı 
müəssisənin iştirakçıları ilə həmin müəssisə arasında mübahisə-
lərə məhkəmələrdə, yaxud tərəflərin razılığına əsasən münsiflər 
məhkəməsində, o cümlədən xaricdəki münsiflər məhkəməsində 
baxılır. 
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Maddə 43. Beynəlxalq müqavilələr  
 
Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqaviləsində 

bu Qanundakından fərqli qaydalar müəyyən edildikdə beynəl-
xalq müqavilənin qaydaları tətbiq olunur. 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

A. MÜTƏLLİBOV 
Bakı şəhəri, 15 yanvar 1992-ci il 

№ 57 
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“İnvestisiya fondları haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının qanunu 

 
I FƏSİL.ÜMUMİ MÜDDƏALAR 

 

Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında investisiya 
fondlarının yaradılması, idarə edilməsi və fəaliyyətinin tənzim-
lənməsinin ümumi prinsiplərini və qaydalarını müəyyən edir. 

 
Maddə 1. Əsas anlayışlar 
 

Bu qanunda aşağıdakı anlayışlardan istifadə olunur: 
investisiya fondu - səhmlərinin buraxılması və açıq yer-

ləşdirilməsi vasitəsi ilə cəlb edilən, pul vəsaitini qiymətli kağız-
lara investisiya edən, habelə qiymətli kağızların alqı-satqısı 
üzrə fəaliyyəti həyata keçirən və diversifikasiya edilmiş 
investisiya portfelinə sahib olan açıq tipli səhmdar cəmiyyəti; 

investisiya bəyannaməsi - investisiya qoyuluşunun 
məqsədlərini, istiqamətlərini, investisiya fondunun fəaliyyətinə 
məhdudiyyətləri müəyyən edən, diversifikasiya edilmiş inves-
tisiya portfelinə tələbləri əks etdirən, fondun və onun müdiriy-
yətinin (müdirinin) cari investisiya fəaliyyətini istiqamət-
ləndirən əsas sənəddir; 

investisiya fondunun afilə edilmiş şəxsi (bundan sonra - 
afilə edilmiş şəxs) - investisiya fondunun fəaliyyətində maraqlı 
olan və hüquqi cəhətdən əhəmiyyətli hərəkətlərlə onun 
fəaliyyətinə təsir edə bilən, yaxud investisiya fondu tərəfindən 
fəaliyyətlərinə göstərilən şəkildə təsir edilən istənilən hüquqi və 
ya fiziki şəxs; 

investisiya fondunun müdiriyyəti (müdiri) - qiymətli 
kağızların idarə edilməsi üzrə fəaliyyəti həyata keçirən və 
investisiya fondu ilə onun idarə edilməsinə dair bağlanmış 
müqavilə əsasında hərəkət edən hüquqi şəxs (fiziki şəxs); 
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investisiya fondunun xalis aktivləri - investisiya fon-
dunun əmlakının bazar qiyməti ilə onun maliyyə öhdəlikləri 
arasındakı fərq. 

 
Maddə 2. İnvestisiya fondu haqqında qanunvericilik 
 

İnvestisiya fondunun yaradılması, idarə edilməsi və 
fəaliyyəti ilə bağlı münasibətlər bu Qanunla, Azərbaycan 
Respublikasının Mülki Məcəlləsi ilə, "İnvestisiya fəaliyyəti 
haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu, habelə digər 
normativ hüquqi aktları ilə tənzimlənir.  

 
II FƏSİL. İNVESTİSİYA FONDUNUN  

YARADILMASI VƏ FƏALİYYƏTİ 
 

Maddə 3. İnvestisiya fondunun yaradılması və 
növləri 

 

1. İnvestisiya fondu qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş 
qaydada açıq tipli səhmdar cəmiyyəti formasında yaradılır. Bu 
Qanunda göstərilən məhdudiyyətlər istisna olmaqla istənilən 
hüquqi və fiziki şəxs investisiya fondunun səhmdarı ola bilər. 

2. Səhmdarlarla qarşılıqlı münasibətlərdən asılı olaraq 
investisiya fondları aşağıdakı növlərə bölünür: 

açıq investisiya fondu - buraxdığı səhmləri fondun 
səhmdarlarından bu qanunla müəyyən edilmiş qaydada geri 
satın almağa öhdəliyi olan investisiya fondu; 

qapalı investisiya fondu - buraxdığı səhmləri fondun 
səhmdarlarından geri satın almağa öhdəliyi olmayan investisiya 
fondu. 

3. İnvestisiya fondunun nizamnaməsində investisiya 
fondunun növü (açıq yaxud qapalı) göstərilməlidir. 
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4. İnvestisiya fondu Azərbaycan Respublikasının qanun-
vericiliyinə uyğun olaraq filiallar və nümayəndəliklər yarada 
bilər. 

 
Maddə 4. İnvestisiya fondunun adı 
 

1. İnvestisiya fondunun Azərbaycan dilində tam rəsmi 
adı olmalıdır, həmçinin onun Azərbaycan dilində qısaldılmış 
adı da ola bilər. 

İnvestisiya fondunun adı həmçinin xarici dildə tam və 
ya qısaldılmış formada yazıla bilər. 

2. İnvestisiya fondunun adına onun növündən asılı 
olaraq "Açıq investisiya fondu", yaxud "Qapalı investisiya fon-
du" sözləri daxil edilməlidir. 

3. İnvestisiya fondunun adı yalnız ona məxsusdur. Eyni 
adlı investisiya fondunun, yaxud adının önündə və ya sonunda 
rəqəm yazılmaqla fərqləndirilən investisiya fondunun dövlət 
qeydiyyatına alınmasına yol verilmir. 

 
Maddə 5. İnvestisiya bəyannaməsi 
 

1. İnvestisiya bəyannaməsi investisiya fondunun təsis 
yığıncağı tərəfindən hazırlanır və təsdiq olunur. Açıq inves-
tisiya fondunun investisiya bəyannaməsində investisiya port-
felinin likvidliyi üzrə tələblər də göstərilməlidir. 

2. İnvestisiya bəyannaməsi investisiya fondunun nizam-
naməsində göstərilməlidir. 

3. İnvestisiya fondu investisiya portfelini formalaş-
dırdıqda investisiya bəyannaməsinin tələblərini gözləməlidir. 
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Maddə 6. İnvestisiya portfeli 
 

İnvestisiya portfeli investisiya fondunun malik olduğu 
aşağıda göstərilən tələblərə cavab verən investisiyaların məc-
musudur: 

açıq investisiya fondu üçün xalis aktivlərinin dəyərinin 
15 faizə qədəri, qapalı investisiya fondu üçün isə xalis 
aktivlərinin dəyərinin 25 faizə qədəri bir emitentin qiymətli 
kağızları olan emissiya qiymətli kağızlarına investisiya oluna 
bilər. Dövlət, yaxud bələdiyyə orqanları tərəfindən buraxılan 
qiymətli kağızlara açıq investisiya fondunun xalis aktivlərinin 
25 faizə qədəri, qapalı investisiya fondunun xalis aktivlərinin 
isə 35 faizə qədəri investisiya oluna bilər; 

açıq investisiya fondu bir emitentin qiymətli 
kağızlarının qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada 
qeydiyyata alınmış ümumi məbləğinin 15 faizə qədərini, qapalı 
investisiya fondu isə 25 faizə qədərini ala bilər. 

 
Maddə 7. İnvestisiya fondunun nizamnamə kapitalı 
 

1. İnvestisiya fondunun nizamnamə kapitalının mini-
mum məbləğini və onun formalaşdırılmasının xüsusiyyətlərini 
müvafiq icra hakimiyyəti orqanı müəyyən edir. 

2. Nizamnamə kapitalı artırıldıqda səhmdarların yeni 
emissiya edilən səhmlərin alınmasında üstün hüquqları yoxdur. 

 
Maddə 8. İnvestisiya fondunun əmlakı 
 

1. İnvestisiya fondu aşağıdakı əmlaka sahib ola bilər: 
1.1. pul vəsaiti; 
1.2. qiymətli kağızlar; 
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1.3. investisiya fondunun əmlakının dəyərinin 20 fai-
zindən artıq olmamaq şərti ilə, investisiya fondunun fəaliyyəti 
üçün zəruri olan digər daşınar və daşınmaz əmlak. 

2. İnvestisiya fondunun ala biləcəyi qiymətli kağızların 
növləri, habelə investisiya portfelinin likvidliyi üzrə tələblər 
müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir. 

 
Maddə 9. İnvestisiya fondunun səhmləri 
 

1. İnvestisiya fondunun səhmləri adi səhmlərdir. Hər bir 
səhm onun sahibinə investisiya fondunun səhmdarlarının bütün 
yığıncaqlarında bir səs hüququ verir. Səhmdarların onlara məx-
sus səhmlərin sayına mütənasib olaraq dividend, habelə inves-
tisiya fondu ləğv edildikdə onun əmlakının müvafiq hissəsini 
almaq hüququ var. 

2. İnvestisiya fondunun səhmlərinin buraxılışı, qey-
diyyatı və yerləşdirilməsi qaydaları qanunvericiliklə müəyyən 
edilir. 

 
Maddə 10. İnvestisiya fondunun afilə edilmiş şəxsləri 
 

İnvestisiya fondunun afilə edilmiş şəxsləri aşağıda-
kılardır: 

• onun müdiriyyəti (müdiri) və müdiriyyətin (müdirin) 
afilə edilmiş şəxsləri; 

• investisiya fondunun vəzifəli şəxsləri; 
• investisiya fondunun bütün səhmlərinin 5 faizindən 

artıq hissəsinə sahib olan fondun səhmdarları; 
• nizamnamə kapitalında investisiya fondunun payı 5 

faizdən artıq olan səhmdar cəmiyyətləri. 
Fondun müdiriyyətinin (müdirinin) afilə edilmiş şəxsləri 

onun müdiriyyətinin vəzifəli şəxsləri və iştirakçılarıdır, habelə 
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qiymətli kağızların idarə edilməsi üzrə fəaliyyət göstərən digər 
subyektlərdir. 

 
Maddə 11. İnvestisiya fondunun depozitarisi 
 

1. İnvestisiya fondunun müşahidə şurası investisiya 
fondunun adından depozitarı ilə müqavilə bağlayır. Bu mü-
qavilənin əsasında investisiya fondu müvafiq icra hakimiyyəti 
orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş qaydaya uyğun olaraq 
investisiya fonduna məxsus olan qiymətli kağızları depozitariyə 
verir. 

2. İnvestisiya fondunun yalnız bir depozitarisi ola bilər. 
3. İnvestisiya fondunun afilə edilmiş şəxsi onun depo-

zitarisi ola bilməz. 
 
Maddə 12. İnvestisiya fondunun reyestr saxlayıcısı 
 

1. İnvestisiya fondunun səhmdarlarının reyestrinin 
aparılması funksiyasını investisiya fondunun depozitarisi və ya 
reyestr saxlayıcısı həyata keçirir. 

2. İnvestisiya fondunun afilə edilmiş şəxsi onun reyestr 
saxlayıcısı ola bilməz. 

 
Maddə 13. Açıq investisiya fondunun buraxdığı 

səhmlərin geri satın alınması 
 

1. Açıq investisiya fondunun buraxdığı səhmləri geri 
satın alması nizamnamə kapitalının elan olunmuş məbləği tam 
ödənildikdən sonra aparılır. 

Bu qayda nizamnamə kapitalı artırıldığı hallarda açıq 
investisiya fondunun səhmlərinin əvvəlki emissiyalarına şamil 
edilmir. 
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2. Səhmlərin geri satın alınması açıq investisiya 
fondunun xalis aktivlərinin dəyərinin hesablanması əsasında 
müəyyən olunan qiymətlərlə aparılır. Açıq investisiya 
fondunun buraxdığı səhmlərin dəyərinin hesablanması açıq 
investisiya fondunun xalis aktivlərinin dəyərinin və həmin anda 
onun dövriyyədə olan səhmlərinin ümumi sayının nisbətinin 
müəyyən edilməsinə əsaslanır. Açıq investisiya fondunun xalis 
aktivlərinin dəyərinin hesablanması metodikası müvafiq icra 
hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir. 

3. Açıq investisiya fondunun buraxdığı səhmləri geri 
satın alması həmin fondun səhmdarları tərəfindən səhmlərin 
geri satın alınmasına sifarişlərin verilməsi əsasında aparılır. 

Açıq investisiya fondu öz səhmlərini geri satın alınmaya 
sifarişin verildiyi ana müəyyən olunan qiymət üzrə geri satın 
almalıdır. Açıq investisiya fondunun səhmdarı həmin fondun 
ona məxsus olan səhmlərinin geri satın alınmasına əvvəl 
verdiyi sifarişindən imtina edə bilməz. 

4. Açıq investisiya fondunun buraxdığı səhmlərin geri 
satın alınması və satılması üçün müəyyən olunmuş qiymət bir 
gün ərzində dəyişdirilə bilməz. 

5. Səhmlərin geri satın alınması yalnız açıq investisiya 
fondunun özünün pul vəsaiti hesabına, səhmlərin geri satın 
alınması üçün sifarişin verildiyi andan etibarən 10 gündən gec 
olmayaraq aparılmalıdır. 

6. Geri satın alınan səhmlərin qiyməti müəyyən hesaba 
alma dövrü ərzində geri satın alınmaya bütün sifarişlər qəbul 
edildikdən sonra təyin edilə bilər. Bu hesaba alma dövrünün 
müddəti müşahidə şurasının təklifi ilə həmin açıq investisiya 
fondunun səhmdarlarının ümumi yığıncağı tərəfindən müəyyən 
olunur (interval geri satın almaları). Göstərilən hesaba alma 
dövrlərinin müddəti 60 gündən az ola bilməz. 

7. Açıq investisiya fondunun buraxdığı səhmləri geri 
satın alması prosesində açıq investisiya fondunun xalis 
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aktivlərinin məbləği onun nizamnamə kapitalının ilkin qeydə 
alınan həcmindən az ola bilməz. 

8. Açıq investisiya fondunun səhmlərinin satılması za-
manı onların qiyməti sərbəst müəyyən edilə bilər. Bu zaman 
müşahidə şurası fondun potensial investorlarına açıq investisiya 
fondunun səhmlərinin qiymətinin tərkib hissələri haqqında 
məlumat verməlidir. 

 
Maddə 14. İnvestisiya fondunun qiymətli kağızları-

nın emissiya prospektinin məzmununa əlavə tələblər 
 

Səhmdar cəmiyyətlərinin qiymətli kağızlarının emissiya 
prospektinin məzmununa Azərbaycan Respublikasının qanun-
vericiliyində nəzərdə tutulan tələblərdən əlavə, investisiya 
fondu səhmlərinin emissiya prospektində aşağıdakılar göstəril-
məlidir: 

investisiya fondunun investisiya bəyannaməsinin məz-
munu; 

investisiya fondunun müşahidə şurasının sədrinə və mü-
diriyyətinə (müdirinə) dair məlumat; 

investisiya fondunun, fondun müdiriyyəti (müdiri), 
depozitarisi və reyestr saxlayıcısı ilə bağladığı müqavilələrin 
tərəflərin funksiyalarını, məsuliyyətlərini, qarşılıqlı hüquq və 
vəzifələrini, öhdəliklərini, müqavilələrin fəaliyyət müddətlərini, 
mükafatların və xidmətlərin haqqının ödənilməsinin həcmlərini 
və qaydalarını əhatə edən əsas şərtlər. 

 
Maddə 15. İnvestisiya fondunun fəaliyyətinə 

məhdudiyyətlər 
 

1. İnvestisiya fonduna aşağıdakılar qadağan edilir: 
1.1. adi səhmlərdən başqa qiymətli kağızların digər növ-

lərini buraxmaq; 
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1.2. altı aydan artıq müddətə, investisiya fondunun xalis 
aktivlərinin mütəmadi əsasda hesablanan dəyərinin 10 faizin-
dən çox olan məbləğdə banklardan borc vəsaitini cəlb etmək; 

1.3. açıq investisiya fondu üçün xalis aktivlərinin də-
yərinin 15 faizindən, qapalı investisiya fondu üçün isə xalis 
aktivlərinin dəyərinin 25 faizindən artıq məbləğdə bir emitentin 
qiymətli kağızları olan emissiya qiymətli kağızlarına investisiya 
qoyuluşunu həyata keçirmək. Dövlət, yaxud bələdiyyə orqan-
ları tərəfindən buraxılan qiymətli kağızlara isə açıq investisiya 
fondu üçün xalis aktivlərinin 25 faizindən, qapalı investisiya 
fondu üçün isə xalis aktivlərinin 35 faizindən artıq məbləğdə 
investisiya qoyuluşu həyata keçirmək; 

1.4. açıq investisiya fondu üçün bir emitentin qiymətli 
kağızlarının qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada 
qeydiyyata alınmış ümumi məbləğinin 15 faizindən, qapalı 
investisiya fondu üçün isə 25 faizindən çoxunu almaq; 

1.5. afilə edilmiş şəxslərin qiymətli kağızlarını almaq; 
1.6. investisiya fondunun müvafiq müqavilələr bağ-

ladığı depozitarinin və reyestr saxlayıcının qiymətli kağızlarını 
almaq; 

1.7. hər hansı şəkildə borc vermək; 
1.8. marja ilə istənilən qiymətli kağızları almaq; 
1.9. investisiya fonduna məxsus olmayan qiymətli 

kağızların satılmasına, fyuçers və opsion istisna olmaqla qeyri-
emissiya qiymətli kağızların alınmasına dair müqavilələr 
bağlamaq; 

1.10. istənilən növ təminatlar vermək, özünün xalis 
aktivlərinin dəyərinin 10 faizindən artıq məbləğdə qiymətli 
kağızlarla girov əqdləri həyata keçirmək; 

1.11. investisiya fondlarının qovuşması və (və ya) 
birləşməsi halları istisna olmaqla, başqa investisiya fondlarının 
səhmlərini almaq və öz aktivlərində saxlamaq; 

1.12. investisiya fondunun əmlakı ilə bağlı, həmin 
fondun afilə edilmiş şəxsləri ilə əqdlər bağlamaq; 
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1.13. investisiya fondunun törəmə müəssisələrini, yaxud 
hər hansı xüsusi və ya ehtiyat fondlarını yaratmaq; 

1.14. öz səhmlərinin satışı və alışının piramidal 
sxemlərindən istifadə etmək; 

1.15. tərkibində investisiya fondunun səhmləri üzrə 
gəlirlərə dair təminatlar, yaxud vədlər olan məlumatlar yaymaq; 

1.16. maddi istehsalla, habelə qiymətli kağızlar istisna 
olmaqla, digər əmlakın ticarəti ilə məşğul olmaq; 

1.17. xarici emitentlərin qiymətli kağızlarını almaq. 
 
Maddə 16. Səhmdarların mənafelərinin xeyrinə fəa-

liyyət göstərmək vəzifəsi 
 

1. İnvestisiya fondu, onun müdiriyyəti (müdiri) və depo-
zitarisi səhmdarların əmlak hüquqlarını və qanuni mənafelərini 
təmin etməlidirlər. 

2. İnvestisiya fondu, onun müdiriyyəti (müdiri) və depo-
zitarisi investisiya fonduna aid olan və ona, yaxud onun səhm-
darlarının hüquqlarına və qanuni mənafelərinə zərər vuran əqd-
lər bağlamamalıdırlar. İnvestisiya fondunun investisiya port-
felinə daxil olan səhmlərin bazar qiymətlərinin düşməsi nəti-
cəsində investisiya fonduna dəyən zərərə görə onun vəzifəli 
şəxsləri, fondun müdiriyyəti (müdiri) və depozitarisi məsu-
liyyət daşımır. 

3. Səhmdarların hüquq və qanuni mənafelərinin mü-
dafiəsi sahəsində müvafiq icra hakimiyyəti orqanının səla-
hiyyətləri Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi ilə, bu 
qanunla və onlara müvafiq olaraq qəbul edilmiş digər normativ 
hüquqi aktlarla müəyyən edilir.  
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III FƏSİL. İNVESTİSİYA FONDUNUN  
İDARƏETMƏ ORQANLARI 

 

Maddə 17. İnvestisiya fondunun idarəetmə orqanları 
 

İnvestisiya fondunun idarəetmə orqanlarının strukturu 
və səlahiyyəti bu Qanuna və Azərbaycan Respublikasının 
Mülki Məcəlləsinə uyğun olaraq özünün nizamnaməsi ilə 
müəyyən edilir.  

 
Maddə 18. İnvestisiya fondu səhmdarlarının ümumi 

yığıncağı 
 

1. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi ilə 
müəyyən edilənlərdən əlavə, investisiya fondu səhmdarlarının 
ümumi yığıncağının müstəsna səlahiyyətlərinə aşağıdakılar 
aiddir:  

1.1. investisiya fondunun növünün dəyişdirilməsinə dair 
qərarın qəbul edilməsi; 

1.2. investisiya bəyannaməsinə dəyişikliklərin və 
əlavələrin edilməsinə dair qərarın qəbul edilməsi; 

1.3. qiymətli kağızlarının idarə edilməsi barədə inves-
tisiya fondunun müdiriyyəti (müdiri) ilə bağlanmış müqavilənin 
təsdiq edilməsi, həmin müqaviləyə dəyişikliklərin və əlavələrin 
edilməsinə, habelə onun vaxtından əvvəl ləğv edilməsinə dair 
qərarların qəbul edilməsi; 

1.4. reyestr saxlayıcı və depozitarı ilə bağlanmış müqa-
vilələrin təsdiq edilməsi və onlara dəyişikliklərin və əlavələrin 
edilməsinə dair qərarların qəbul edilməsi; 

1.5. investisiya fondunun müdiriyyətinə ödənilən mü-
kafatın məbləğinin son hədlərinin müəyyən edilməsi; 

1.6. investisiya fondu müdiriyyətinin (müdirinin) fəaliy-
yətinin nəticələri haqqında hesabatların investisiya fonduna 
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təqdim olunması qaydalarını müəyyən etmək və onları təsdiq 
etmək. 

2. Açıq investisiya fondunun səhmdarlarının ümumi 
yığıncağı bu maddənin 1-ci hissəsində göstərilən səlahiyyət-
lərdən əlavə olaraq müşahidə şurasının təklifi ilə bu açıq in-
vestisiya fondunun səhmlərinin interval alışlarının aparılması 
zamanı sifarişlərin toplanması həyata keçirilən uçot dövrlərinin 
müddətini müəyyən edir. 

3. İnvestisiya fondunun müdiriyyəti (müdiri) ümumi 
yığıncaqda həmin fondun səhmdarlarının nümayəndəsi ola 
bilməz. 

 
Maddə 19. İnvestisiya fondunun müşahidə şurası 
 

1. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi ilə 
müəyyən edilənlərdən əlavə, investisiya fondunun müşahidə 
şurasının səlahiyyətinə aşağıdakılar aiddir:  

1.1. investisiya fondunun müdiriyyəti (müdiri) ilə 
qiymətli kağızların idarə edilməsinə dair müqavilə bağlamaq; 

1.2. investisiya fondunun bütün başqa şəxslərlə 
münasibətlərini qurmaq, dəyişdirmək və dayandırmaq, habelə 
reyestr saxlayıcı və depozitarisi ilə müqavilə bağlamaq; 

1.3. investisiya fondunun qiymətli kağızlarının idarə 
edilməsi ilə əlaqədar fəaliyyətin həyata keçirilməsinə dair istə-
nilən məsələ haqqında investisiya fondunun müdiriyyətindən 
(müdirindən) məlumatlar tələb etmək və almaq; 

1.4. investisiya fondu müdiriyyətinin (müdirinin) fəa-
liyyətinin nəticələri haqqında ümumi yığıncaq tərəfindən təsdiq 
edilmiş illik hesabatları, habelə investisiya fondunun fəa-
liyyətinə və maliyyə vəziyyətinə dair digər məlumatları mət-
buatda dərc etmək, o cümlədən digər kütləvi informasiya vasi-
tələrində vermək. 

2. İnvestisiya fondunun müdiriyyəti (müdiri) müşahidə 
şurasının iclaslarında səsvermə hüququ olmadan iştirak edir. 
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3. İnvestisiya fondunun müşahidə şurasının tərkibi 
haqqında məlumat müşahidə şurası üzvlərinin seçildiyi, yaxud 
onun tərkibində hər hansı dəyişikliyin aparıldığı andan etibarən 
14 gündən gec olmayan müddətdə müşahidə şurası tərəfindən 
mütləq müvafiq icra hakimiyyəti orqanına və investisiya 
fondunun müdiriyyətinə (müdirinə) təqdim olunur. 

4. İnvestisiya fondunun müşahidə şurasının üzvləri bro-
ker funksiyalarını, habelə bu investisiya fondunun müdiriy-
yətinin (müdirinin), müdiriyyətin digər vəzifəli şəxslərinin və 
başqa işçilərinin funksiyalarını həyata keçirə bilməzlər. 

5. İnvestisiya fondunun müşahidə şurası öz səla-
hiyyətlərinin bir hissəsini investisiya fondunun müdiriyyətinə 
(müdirinə) həvalə edə bilər. 

 
Maddə 20. İnvestisiya fondunun müdiriyyəti (mü-

diri) 
 

1. İnvestisiya fondunun müdiriyyətinin (müdirinin) fəa-
liyyəti qanunvericiliklə nəzərdə tutulan qaydada verilən xüsusi 
razılıq, habelə qiymətli kağızların idarə edilməsinə dair in-
vestisiya fondu ilə bağladığı müqavilə əsasında həyata keçirilir. 

2. İnvestisiya fondunun müdiriyyəti istənilən təşkilati-
hüquqi formada hüquqi şəxs kimi və ya fiziki şəxs (müdir) kimi 
fəaliyyət göstərə bilər. 

 
Maddə 21. İnvestisiya fondu və onun müdiriyyətinin 

(müdirinin) qarşılıqlı münasibətləri 
 

1. İnvestisiya fondunun qiymətli kağızlarının idarə 
edilməsi yalnız fondun müdiriyyəti (müdiri) tərəfindən həyata 
keçirilir.  

2. İnvestisiya fondu müdiriyyətinə (müdirinə) idarə 
edilməyə verilmiş özünün bütün aktivlərinin (pul vəsaitinin və 
qiymətli kağızların) mülkiyyətçisidir və investisiya fondunun 
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fəaliyyətinin təmin edilməsi və həyata keçirilməsi ilə əlaqədar 
bütün xərclər həmin fondun vəsaiti hesabına ödənilir. 

3. Qiymətli kağızların idarə edilməsinə dair müqavilədə 
tərəflərin hüquqları, vəzifələri və məsuliyyəti; müqaviləyə dəyi-
şikliklər və əlavələr edilməsi, müqaviləyə xitam verilməsi şərt-
ləri; investisiya fondunun müdiriyyətinə (müdirinə) mükafatın 
ödənilməsinin qaydası, müddətləri və məbləği; qiymətli kağız-
lar bazarının peşəkar iştirakçıları ilə qarşılıqlı münasibətlərdə 
investisiya fondunun maraqlarının təmsil edilməsi şərtləri; 
qiymətli kağızların idarə edilməsi prosesində çəkilən xərclərin 
ödənilməsi üzrə vəzifələrin tərəflər arasında bölgüsü müəyyən 
edilir. 

Müqavilədə Azərbaycan Respublikasının qanunvericili-
yinə zidd olmayan digər müddəalar da ola bilər. 

Müqavilə tərəflərdən birinin tələbi ilə Azərbaycan Res-
publikasının qanunvericiliyində müəyyən edilmiş qaydada ləğv 
edilə bilər. 

4. İnvestisiya fondunun müşahidə şurası fondun mü-
diriyyətinə (müdirinə) investisiya fondunun fəaliyyətinə dair 
maliyyə və digər sənədləşməni tam həcmdə təqdim etməlidir. 

5. İnvestisiya fondunun müdiriyyəti (müdiri) eyni 
zamanda bir neçə investisiya fondu ilə qiymətli kağızların idarə 
edilməsinə dair müqavilələr bağlaya bilər. 

6. Müdiriyyət (müdir) qiymətli kağızların idarə edilməsi 
üzrə müqavilə bağladığı investisiya fondunun səhmlərinin 
sahibi ola bilməz. 

 
Maddə 22. İnvestisiya fondunun müdiriyyətinin (mü-

dirinin) funksiyaları və vəzifələri 
 

1. İnvestisiya fondunun müdiriyyəti (müdiri) aşağıdakı 
funksiyaları həyata keçirir: 

1.1. investisiya fondunun cəlb etdiyi pul vəsaitinin 
qiymətli kağızlara investisiya olunmasına dair qərarlar qəbul 
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edir və bu qiymətli kağızlarla müxtəlif mülki-hüquqi əqdlər 
bağlayır; 

1.2. qiymətli kağızların idarə edilməsinə dair müqavilə 
və idarə edilən fondun investisiya bəyannaməsi əsasında in-
vestisiya qərarlarının həyata keçirilməsi prosesində investisiya 
fondunun depozitarisi, reyestr saxlayıcısı, brokerləri və dilerləri 
ilə qarşılıqlı fəaliyyətini həyata keçirir; 

1.3. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə 
uyğun olaraq qiymətli kağızların idarə edilməsinə dair müvafiq 
müqavilə ilə müəyyən edilən digər funksiyaları. 

İnvestisiya fondunun müdiriyyəti (müdiri) öz funksi-
yalarını investisiya fondunun nizamnaməsi və investisiya 
bəyannaməsinə, habelə onunla investisiya fondu arasında bağ-
lanmış müqaviləyə uyğun şəkildə həyata keçirir. 

İnvestisiya fondunun müdiriyyəti (müdiri) investisiya 
fondu ilə qiymətli kağızların idarə edilməsinə dair müqavilə 
bağladıqdan sonra Azərbaycan Respublikasının qiymətli kağız-
lar bazarında peşəkar fəaliyyətin yalnız bu Qanunda göstərilən 
növlərini həyata keçirə bilər. 

İnvestisiya fondunun müdiriyyətinin (müdirinin) qəbul 
etdiyi investisiya qərarlarının həyata keçirilməsinə dair 
tapşırıqları investisiya fondu, müvafiq müqavilələr əsasında 
həmin investisiya fonduna xidmətlər göstərən depozitari, re-
yestr saxlayıcısı, brokerlər və dilerlər tərəfindən mütləq icra 
edilməlidir. 

2. İnvestisiya fondunun müdiriyyətinin (müdirinin) 
vəzifələrinə aşağıdakılar aiddir: 

2.1. investisiya fondunun investisiya bəyannaməsi 
əsasında, həmin fondun adından və onun xeyrinə qiymətli ka-
ğızlarla müxtəlif əqdlərin bağlanması və həyata keçirilməsinə 
dair qərarların qəbul edilməsini nəzərdə tutan investisiya 
fondunun siyasətini yeritmək; 
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2.2. investisiya fondu və müvafiq icra hakimiyyəti 
orqanı qarşısında öz fəaliyyətinin nəticələrinə dair müntəzəm 
hesabat vermək; 

2.3. investisiya fondu ilə bağladığı müqavilədə müəyyən 
edilmiş hüdudlarda bütün üçüncü şəxslərlə münasibətdə 
investisiya fondunun maraqlarını təmsil etmək; 

2.4. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi, 
müvafiq icra hakimiyyəti orqanının normativ hüquqi aktları və 
qiymətli kağızların idarə edilməsinə dair müvafiq müqavilə ilə 
müəyyən edilmiş digər vəzifələr. 

3. İnvestisiya fondu müdiriyyətinin (müdirinin) fəa-
liyyətinin nəticələri haqqında hesabatların müvafiq icra haki-
miyyəti orqanına təqdim olunması, mətbuatda dərc edilməsi, 
habelə digər kütləvi informasiya vasitələrində verilməsi qay-
dalarını müvafiq icra hakimiyyəti orqanı müəyyən edir. 

4. Bu Qanunun 22-ci və 25-ci maddələrinə uyğun 
məlumatlar müəyyən olunmuş müddətlərdə müvafiq icra haki-
miyyəti orqanına verilmədikdə, fondun müdiriyyətinə (mü-
dirinə) verilmiş xüsusi razılığın fəaliyyəti Azərbaycan Respub-
likasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq dayandırıla bilər. 

5. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının aşkar etdiyi çatış-
mazlıqların müəyyən edilmiş müddətdə aradan qaldırılması 
üzrə tələbləri yerinə yetirilmədikdə, fondun müdiriyyətinə (mü-
dirinə) verilmiş xüsusi razılıq geri alına bilər. 

 
Maddə 23. İnvestisiya fondunun müdiriyyətinin (mü-

dirinin) mükafatlandırılması 
 

1. İnvestisiya fondunun müdiriyyətinin (müdirinin) 
mükafatının miqdarı tərəflərin razılığı ilə qiymətli kağızların 
idarə edilməsi haqqında müvafiq müqavilədə müəyyən edilir. 
İnvestisiya fondunun müdiriyyətinin (müdirinin) illik mükafa-
tının maksimum miqdarı müvafiq investisiya fondunun xalis 
aktivlərinin orta illik dəyərinin 5 faizindən artıq ola bilməz. 
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Açıq investisiya fondunun müdiriyyətinin (müdirinin) 
mükafatının miqdarı idarə edilən investisiya fondunun xalis 
aktivlərinin dəyərinin artımına faiz nisbətində müəyyən edilir. 

Qapalı investisiya fondunun müdiriyyətinin (müdirinin) 
mükafatının miqdarı qapalı investisiya fondunun müvafiq 
dövrdə əldə etdiyi mənfəətə faiz nisbətində müəyyən edilir. 

2. Qiymətli kağızların idarə edilməsi haqqında müqa-
vilədə investisiya fondunun xalis aktivlərinin artımından və 
əldə etdiyi mənfəətindən asılı olmayaraq fondun müdiriyyətinə 
(müdirinə) əvvəlcədən müəyyən edilən məbləğdə mükafatın 
ödənilməsinə təminat verildiyi göstərilə bilər. Bu mükafatın 
miqdarı həmin investisiya fondunun müəyyən edilmiş qaydada 
ödənilmiş nizamnamə kapitalının 5 faizindən artıq olmamalıdır. 

3. İnvestisiya fondunun qiymətli kağızlarının idarə edil-
məsi ilə əlaqədar fondun müdiriyyətinin (müdirinin) xərcləri 
onun mükafatına daxil edilmir. 

 
IV FƏSİL. İNVESTİSİYA FONDUNUN VƏ ONUN 

MÜDİRİYYƏTİNİN (MÜDİRİNİN) FƏALİYYƏTİNİN 
DÖVLƏT TƏNZİMLƏNMƏSİ 

 

Maddə 24. İnvestisiya fondunun fəaliyyətinə xüsusi 
razılıq verilməsi 

 

1. İnvestisiya fondu qiymətli kağızlar bazarında fəa-
liyyət göstərmək üçün qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qay-
dada müvafiq icra hakimiyyəti orqanından xüsusi razılıq 
almalıdır. 

Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən inves-
tisiya fondlarının vahid reyestrinin aparılması qaydaları mü-
vafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir və 
həmin orqan tərəfindən aparılır. 

2. İnvestisiya fondu xüsusi razılıq almaq üçün müvafiq 
icra hakimiyyəti orqanına təqdim olunan sənədlərdə edilən 
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əlavə və dəyişikliklər barədə müvafiq icra hakimiyyəti orqanına 
bu qərarın qəbul edildiyi andan etibarən 10 gün müddətində 
məlumat verməlidir. 

3. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanından bu maddənin 1-
ci və 2-ci bəndlərinə uyğun olaraq müvafiq xüsusi razılığı 
almamış investisiya fondu fəaliyyət göstərə bilməz. 

 
Maddə 25. İnvestisiya fondunun fəaliyyətinə dair 

hesabat 
 

1. İnvestisiya fondu öz fəaliyyətinin nəticələri haqqında 
məlumatı hər rüb müvafiq icra hakimiyyəti orqanına verməli, 
habelə səhmdarların və investorların bu məlumatlarla sərbəst 
tanış olmalarını təmin etməlidir. Bu məlumat müvafiq icra 
hakimiyyəti orqanına hesabat dövründən sonrakı ayın 20-dən 
gec olmayaraq təqdim olunmalıdır. 

Göstərilən məlumatın məzmunu, təqdim olunması, mət-
buatda dərc edilməsi, habelə digər kütləvi informasiya vasitə-
lərində verilməsi qaydaları müvafiq icra hakimiyyəti orqanı 
tərəfindən müəyyən edilir. 

2. İnvestisiya fondu öz fəaliyyətinə dair sənədlərin sax-
lanmasını Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun 
olaraq müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi 
qaydada həyata keçirir. 

3. İnvestisiya fondunun müdiriyyəti (müdiri), depozi-
tarisi və reyestr saxlayıcısı ilə bağlanmış müqavilələrin məzmu-
nunda əhəmiyyətli dəyişikliklər edildikdə, habelə qiymətli ka-
ğızlar bazarının göstərilən peşəkar iştirakçıları dəyişdirildikdə 
investisiya fondu 30 gün ərzində müvafiq icra hakimiyyəti 
orqanını həmin dəyişikliklər haqqında rəsmi şəkildə xəbərdar 
etməlidir. 
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Maddə 26. İnvestisiya fondunun fəaliyyətinə dövlət 
nəzarəti 

 

1. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı investisiya fondunun 
maliyyə sənədlərinin və mühasibat hesabatının aparılmasının və 
məzmununun düzgünlüyünü, habelə investisiya fondunun və 
onun müdiriyyətinin (müdirinin) fəaliyyətlərinin, aldıqları 
xüsusi razılıqlara, investisiya fondunun nizamnaməsinə və 
investisiya bəyannaməsinə uyğunluğunu yoxlayır. 

2. İnvestisiya fondunun fəaliyyəti müvafiq icra haki-
miyyəti orqanı tərəfindən aşağıdakı hallarda dayandırıla bilər: 

2.1. fondun müdiriyyətinə (müdirinə) verilmiş xüsusi 
razılığın fəaliyyəti dayandırıldıqda və ya o ləğv edildikdə; 

2.2. açıq investisiya fondu buraxdığı səhmləri geri satın 
ala bilmədikdə; 

2.3. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi 
pozulduğu halda. 

Göstərilən hallar 6 ay müddətində aradan qaldırılmazsa, 
həmin investisiya fondu Azərbaycan Respublikasının qanunve-
riciliyi ilə müəyyən edilən qaydada ləğv edilir, yaxud yenidən 
təşkil edilir. 

3. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının investisiya fon-
duna, fondun müdiriyyətinə (müdirinə), depozitarisinə və re-
yestr saxlayıcısına və onların vəzifəli şəxslərinə qanunverici-
likdə yol verdikləri pozuntuların aradan qaldırılmasına dair 
göstərişləri məcburidir. 
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V FƏSİL.YEKUN MÜDDƏALARI 
 

Maddə 27. İnvestisiya fondunun auditoru 
 

1. İnvestisiya fondu özünün maliyyə sənədləşməsi və 
hesabatlarını yoxlamaq üçün ildə 2 dəfədən az olmayaraq 
auditor cəlb etməlidir. 

2. İnvestisiya fondunun afilə edilmiş şəxsi onun 
auditoru təyin edilə bilməz. 

 
Maddə 28. Kütləvi informasiya vasitələrində inves-

tisiya fonduna dair dəqiq olmayan məlumatın verilməsinə 
qadağan 

 

1. İnvestisiya fondu yalnız müvafiq icra hakimiyyəti or-
qanından xüsusi razılıq aldıqdan sonra onun haqqında məlumat 
kütləvi informasiya vasitələrində verilə bilər. 

2. İnvestisiya fondunun kütləvi informasiya vasitələ-
rində öz səhmdarlarını, habelə potensial səhmdarları çaşdıra 
bilən məlumat verməsi qadağandır. 

 
Maddə 29. İnvestisiya fondunun ləğvi və yenidən 

təşkili 
 

1. İnvestisiya fondunun ləğvi, yaxud yenidən təşkili 
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən 
edilmiş əsaslarla və qaydada həyata keçirilir. 

2. İnvestisiya fondunun ləğv olunmasının gedişi və 
müddətləri haqqında məlumat həmin investisiya fondunun hər 
bir səhmdarına, bilavasitə marağı olan üçüncü şəxslərə, habelə 
müvafiq icra hakimiyyəti orqanına onların tələbi ilə veril-
məlidir. Ləğv olunan investisiya fondunun əmlakı (qiymətli 
kağızlar və digər daşınar və daşınmaz əmlak) müvafiq olaraq 
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fond birjası vasitəsi ilə və müsabiqə qaydasında (hərrac, auk-
sion) satılmalıdır. Həmin əmlakın əvəzinə əldə edilən pul və-
saiti ləğv olunan investisiya fondunun digər pul vəsaiti ilə bir-
likdə fondun bütün öhdəlikləri ödənildikdən sonra səhmdarlar 
arasında onların səhmlərinin sayına mütənasib bölüşdürülür. 

3. Qapalı investisiya fondu müvafiq icra hakimiyyəti 
orqanının razılığı ilə Azərbaycan Respublikasının qanunveri-
ciliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada açıq investisiya fonduna 
çevrilə bilər. Açıq investisiya fondu qapalı investisiya fonduna 
çevrilə bilməz. 

4. İnvestisiya fondu bölündükdə onun hər bir səhmdarı 
yaranan hər bir yeni investisiya fondunda bölünən investisiya 
fondundakı paylarına uyğun səhmlərə malik olmalıdır. 

 
Maddə 30. Məsuliyyət 
 

İnvestisiya fondunun vəzifəli şəxsləri, onun müdiriyyə-
tinin vəzifəli şəxsləri və ya müdiri, investisiya fonduna xidmət 
göstərən qiymətli kağızlar bazarının digər peşəkar iştirakçıları, 
habelə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının vəzifəli şəxsləri bu 
Qanunun pozulmasına görə Azərbaycan Respublikasının qa-
nunvericiliyində nəzərdə tutulan qaydada məsuliyyət daşıyırlar. 

 
Maddə 31. Mübahisələrin həlli qaydası 
 

Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının vəzifəli şəxslərinin 
qanunsuz hərəkətlərindən və qərarlarından inzibati qaydada və 
(və ya) məhkəməyə şikayət verilə bilər. 
 
 
                             Azərbaycan Respublikasının Prezidenti      

HEYDƏR ƏLİYEV 
Bakı şəhəri, 30 noyabr 1999-cu il 

№ 766-IQ 
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