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Xülasə 
Tədqiqatın məqsədi -  ölkədə xarici investisiyaların cəlbinin stimullaşdırılması məsələlərinin tədqiqi  

Tədqiqatın əsas metodologiyası - analiz və ümumiləşdirmə 

Tədqiqatın nəticələri- xarici investisiyaların cəlbinin stimullaşdırılması  üzrə əsas istiqamətlərin və 
təkliflərin müəyyənləşdirilməsi 

Tədqiqatın məhdudiyyətləri- mövcud aktual problemlərin geniş tədqiqi və əsaslandıılması tələb 

olunur. 
Tədqiqatın  paktiki əhəmiyyəti - xarici investisiyaların cəlbinin stimulaşdırılması məsələlərinin 

qiymətləndirilməsi imkanları 

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi - xarici investisiyaların cəlbiüzrə konkret təklif və tövsiyələr 

verilmişdir. 
Açar sözlər: bazar rəqabəti, rəqabətqabiliyyətlilik, rəqabətqabiliyyətlilik göstəricisi, xalq təsərrüfati, 

iqtisadi tənzimləmə, iqtisadi resurslar. 

 

GİRİŞ 

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində respublikamız-

da mülkiyyətin müxtəlif formalarının təşəkkül 

tapması dövlət mülkiyyətində olan müəssisələ-

rin özəlləşdirilməsində, iqtisadi sahələrin inkişaf 

etdirilməsi istiqamətində müvafiq normativ-hü-

quqi bazanın yaradılması, təsərrüfat mexanizmi-

nin yenidən  formalaşdırılması, onların beynəl-

xalq standartlara uyğunlaşdırılması ilə xarakte-

rizə olunur. 

Davamlı olaraq həyata keçirilən tədbirlərin 

başlıca məqsədi  istehsal və xidmət sahələrində 

olan müəssisələrin malik olduğu mövcud isteh-

sal potensialından səmərəli istifadə etməklə  

istehsal həcminin  artımına nail olmaq, onun sə-

mərəliyini yüksəltmək və son nəticədə əhalinin 

sosial  rifah halını  yüksəltməkdir. 

Investisiya mahiyyət etibarilə hər bir ölkədə 

fərqli yanaşmalara məruz qalır. Adətən onun 

mahiyyəti hər bir dövlətin müvafiq sahədə qəbul 

etdiyi qanunvericilik aktı ilə təsbit olunur. Bu 

baxımdan Azərbaycan Respublikasının ―İnves-

tisiya fəaliyyəti haqqında‖ qanununa əsasən 

investisiya mənfəət və ya sosial səmərə əldə et-

mək məqsədilə sahibkarlıq və digər fəaliyyət 

növləri obyektlərinə qoyulan maliyyə vəsaitin-

dən, habelə maddi və intellektual sərvətlərdən 

ibarətdir. Belə sərvətlərə isə aşağıdakılar aid 

edilir: pul vəsaiti, məqsədli bank əmanətləri, 

kreditlər, paylar, səhmlər və digər qiymətli 

kağızlar; daşınar və daşınmaz əmlak (bina-

lar,qurğular, avadanlıqlar); müvafiq qaydada 

rəsmiləşdirilmiş elmi-təcrübi və digər intellektu-

al sərvətlər; bu və ya digər istehsal növünün 

təşkili üçün zəruri olan, lakin patentləşdirilməyən 

texniki sənədləşdirmə, vərdiş və istehsalat təcrü-

bəsi kimi tərtib edilmiş texniki, texnoloji, kom-

mersiya və digər biliklərin məcmusu (knowhow); 

torpaqdan, sudan və digər ehtiyatlardan, o cüm-

lədən binalardan, qurğulardan və avadanlıqlardan 

istifadə hüquqları, habelə müəlliflik hüququndan 

irəli gələn digər əmlak hüquqları; 

Müasir dövrdə aparılan tədqiqatlardan məlum 

olur ki, investisiya anlayışı geniş məzmuna və 

tərkibə malikdir. Məlumdur ki, makroiqtisadiy-

yatda investisiya qoyuluşları ümumi (məcmu) 

xərclərin tərkib elementlərindən biridir. Belə ki, 

fabrik, zavod, yaşayış binalarının tikilməsi, yeni 

maşın və avadanlıqların alınması, həmçinin cari 

ildə istehsal edilmiş, lakin istehlak olunmamış 

əmtəə-material qiymətləri investisiya kimi qəbul 

edilir. 

Mikroiqtisadiyyatda isə investisiya yeni 

kapitalın istehsalın maddi-əşya elementlərinin 

yaradılması, həmçinin şəxsi amilini (insanın) 

lazımi bacarıqlara və vərdişlərə yiyələnməsinə 

vəsait sərfi kimi başa düşülür. Maliyyə nəzəriy-

yəsinə görə investisiya anlayışı real və maliyyə 

aktivlərinin əldə edilməsi kimi başa düşülür. 

 

Xarici investisiyaların cəlbi məsələlərinin  

əsas xüsusiyyətləri 

UOT: 330.147; 336.64; 336.714 

JEL: E 22 
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Müasir dövrdə investisiya qoyuluşları – pro-

sesləri Azərbaycanın və xarici ölkələrin gör-

kəmli iqtisadçı alimləri tərəfindən geniş tədqiq 

olunmasına baxmayaraq bu gün də bu problemə 

dair fikir müxtəlifliyi mövcuddur. Bir qrup 

iqtisadçı alimlər «investisiya anlayışını» «əsaslı 

vəsait qoyuluşu»nun sinonimi kimi qəbul 

edirlər. İnvestisiya hər bir cəmiyyətdə geniş 

təkrar istehsalda müəyyən müddətlərdə adətən 

uzunmüddətli vəsait qoyuluşudur ki, bu da əm-

təə-pul münasibətlərində öz əksini tapır. Belə-

liklə, investisiya qoyuluşlarına material, əmək 

və maliyyə məsrəfləri də daxil edilir ki, bu da 

dəyər ifadəsində xarakterizə olunur və əmtəə-

pul münasibətlərinin ən mühüm atributlarından 

biri hesab edilir [1]. 

 Buradan aydın olur ki, «investisiya» və 

«əsaslı vəsait qoyuluşu» anlayışları arasında 

fərq mövcuddur. Lakin onlar arasında qarşılıqlı 

əlaqə də vardır. Əsaslı vəsait qoyuluşu dedikdə, 

istehsal və qeyri-istehsal sahələrində əsas fond-

ların geniş təkrar istehsalı və yeni əsas fondların 

yaradılmasına, mövcud müəssisələrin genişlən-

dirilməsinə, yenidən qurulmasına və istehsalın 

texniki cəhətdən silahlandırılmasına yönəldilən 

vəsaitin məcmusu başa düşülür. İnvestisiya 

(investisiya resursları) dedikdə, pul gəlirləri, 

məqsədli bank vəsaitləri, paylar, səhm, digər 

qiymətli kağızlar, texnologiyalar, maşın və ava-

danlıqlar, lisenziyalar (o cümlədən əmtəə ni-

şanları olan), kreditlər, digər əmlak və əmlak 

hüquqları, sahibkarlıq fəaliyyətinə, digər fəaliy-

yət növlərinə qoyulan intelektual sərvətlər və 

müsbət iqtisadi və sosial nəticələrə nail olmaq 

məqsədlərini başa düşürük. Aparılan araşdırma-

dan aydın olur ki, «investisiya» anlayışı məz-

mununa görə «əsaslı vəsait qoyuluşu» anlayı-

şından daha genişdir və əsaslı vəsait qoyuluşu 

investisiyanın tərkib hissəsidir. İnvestisiya for-

masında əsaslı vəsait qoyuluşunun müəyyən hə-

rəkəti tamamlanır.  

Müasir iqtisadi ədəbiyyatlarda geniş yer tap-

mış «investisiya prosesi» və «əsaslı vəsait qoyu-

luşunun dövriyyəsi» anlayışının araşdırılmasına 

geniş yer verilir. Belə ki, əsaslı vəsait qoyu-

luşunun dövriyyəsi dedikdə, qoyulan vəsaitin 

ayrı-ayrı mərhələləri üzrə (yəni layihəlləndirmə, 

tikinti, ödəmə və s.) hərəkətinin və ya xərcin hə-

yata keçirilməsindən başlanan vaxtdan, onun 

tam qaytarılmasına (ödənilməsinə) qədər olan 

müddət dövr etmə müddəti kimi başa düşülür. 

Əsaslı vəsait qoyuluşu prosesi – layihələn-

dirmədən və tikinti mərhələsindən başlayaraq 

obyektin istismara verilməsinə qədər keçən 

müddəti əhatə edir. 

Həm daxili, həm də xarici investisiya qoyu-

luşlarının həyata keçirilməsi üçün maliyyə mən-

bələri əsas amildir. Tərkibi quruluşundan asılı 

olaraq onların mənbələri də müxtəlifdir. Onları 

əsasən aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar: daxili 

investisiya mənbələri; dövlət büdcəsi; büdcədən 

kənar fondların vəsaitləri ( prezidentin ehtiyat 

fondu, müxtəlif ölkədaxili humanitar və digər 

növ fondlar); bank kapitalı; ticarət kapitalı; şəxsi 

vəsaitlər (müəssisə, təşkilat və vətəndaşların və-

saitləri); dövlətlərarası kreditlər, qrant və texniki 

yardımlar; sığorta, sosial təminat fondlarının və-

saitləri və s. Eləcə də xarici investisiya mənbə-

ləri,  xarici hüquqi və fiziki şəxslərin vəsaitləri,  

beynəlxalq təşkilatların ( humanitar, sosial tə-

minat və s.) maliyyə vəsaitləri də bura aiddir. 

İnvestisaiya layihələrinin həcmi məhz investi-

siya mənbələrinə əsasən müəyyən edilir. İnvesti-

si-ya mənbələri həm də investisiya prosesini bir-

başa müəyyən edən (prosesin müddətini, mənfə-

ətin dərəcəsini) əsas amildir. İnvestisiya prosesi 

(fəaliyyəti) dedikdə, investisiya qoyuluşlarının və 

onun həyata keçirilməsi ilə bağlı olan bütün pro-

seslərin məcmusu başa düşülür. İnvestisiya pro-

seslərinin aşağıdakı əsas növlərini göstərmək 

olar: 

istehsalata və sosial sahələrə elmi-texniki 

tərəqqinin nailiyyətlərini tətbiq etmək istiqamə-

tində investisiya fəaliyyəti; 

dövlət, qeyri-dövlət, müəssisə, idarə, təşki-

latlar və fiziki şəxslər tərəfindən həyata keçiri-

lən investisiya fəaliyyəti. 

Bu fəaliyyətlərə xarici dövlətlər, beynəlxalq 

maliyyə təşkilatları, xarici vətəndaşlar və fiziki 

şəxslər tərəfindən qoyulan investisiya fəaliyyəti 

də daxildir. 

Məlum olduğu kimi istehsal və sosial sahə-

lərdə elmi-texniki tərəqqinin fəaliyyətlərindən 

istifadə etmək istiqamətində investisiya fəaliy-

yətinin bir forması da innovasiyadır. İnnovasiya 

fəaliyyəti dedikdə, əsasən uzun müddətli elmi-

texniki tərəqqi şəraitində iqtisadiyyatda baş 

verəcək struktur dəyişiklikləri ilə əlaqədar və 
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habelə ölkədə fundamental tədqiqat işlərinin 

maliyyələşdirilməsi nəzərdə tutulur. İnnovasiya 

fəaliyyətinin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar ola-

raq investisiya prosesi daha geniş forma alır. 

İnnovasiya prosesi aşağıdakı istiqamətlərdə 

həyata keçirilir: 

 elmi-texniki proqramların həyata keçiril-

məsi; 

iqtisadiyyatın strukturunun təkmilləşdiril-

məsi məqsədilə məhsuldar qüvvələrin tərkibində 

keyfiyyət dəyişiklikləri etmək üçün fundamental 

tədqiqatların maliyyələşdirilməsi; 

texnika və texnologiyanın prinsipcə yeni 

qənaətçil növlərinin işlənib hazırlanması, yayıl-

ması və tətbiqi; 

ixtiraların və kəşflərin tətbiqinin genişlən-

dirilməsi nəticəsində istehsalın texniki səviy-

yəsində keyfiyyət dəyişikliklərininsürətləndiril-

məsi; 

iqtisadiyyatin sahələrində yeniliklərin tət-

biqi nəticəsində sosial, iqtisadi və ekoloji səmə-

rənin artırılmasının təmin edilməsi 

Qeyd etmək lazımdır ki, innovasiyanın iqti-

sadi və sosial səmərəliliyini təmin etmək üçün 

innovasiya təyinatlı investisiya resursundan is-

tifadə istiqamətlərini müəyyənləşdirmək lazım-

dır. Beləliklə, belə maliyyə vəsaitlərindən: yeni 

məhsul mənimsənilməsi və buraxılışı; istehsalın 

və əməyin texniki silahlanması; istehsalın geniş-

ləndirilməsi, yenidən qurulması və s. məqsədlər 

üçün istifadə edilməsi daha məqsədəuyğun he-

sab edilir. İnvestisiya prosesi obyektlərinə görə 

real və maliyyə investisiyalara bölünür. Real in-

vestisiyalar dedikdə, maddi və qeyri-maddi ak-

tivlərə vəsait qoyuluşu başa düşülür. Maliyyə 

investisiyaları dedikdə isə müxtəlif maliyyə va-

sitələrinə (aktivlərinə) vəsait qoyuluşu başa dü-

şülür ki, bunların da içərisində əsas yeri qiymətli 

kağızlara vəsait qoyuluşu tutur [2]. Real investi-

siyalaraşağıdakı qruplara bölünür: 

öz istehsalının səmərəliliyininyüksəldilmə-

sinə yönəldilən investisiyalar. Bu qrupa əsasən 

avadanlıqların dəyişdirilməsinə, əsas fondların 

modernləşdirilməsinə və s. məqsədlər üçün yö-

nəldilən investisiyalar daxildir; 

istehsalın genişləndirilməsinə və yenidən 

qurulmasına yönəldilən investisiyalar. Bu qrupa 

mövcud istehsal çərçivəsində məhsul buraxılı-

şının həcminin artırılması məqsədi daşıyan in-

vestisiyalar daxildir; 

şəxsi və xüsusi istehsalın yaradılmasına və 

ya istehsalda yeni  texnologiyanın tətbiqinə yö-

nəldilən investisiyalar. Bu qrupa yeni istehlak 

bazarına çıxmaq məqsədilə yeni müəssisələrin 

yaradılmasına və mövcud müəssisələrin yenidən 

qurulmasına yönəldilən investisiyalar daxildir; 

dövlət sifarişinin və ya digər sifarişçinin 

sifarişlərinin yerinə yetirilməsi məqsədilə qeyri-

şəxsi istehsala qoyulan investisiyalar 

İnvestisiya fəallığı və onun nəticəsi iqtisadiy-

yatın artan   templə inkişafına zəruri ilkin şərtlər 

yaratmaq və ümumilikdə götürüldükdə, investi-

siya qoyuluşu üçün əlverişli mühitin formalaş-

dırılması üçün qarşıya qoyulan məqsədlərin 

reallaşdırılmasına geniş imkanlar açır. 

İnvestisiya fəaliiyətininformalaşmasına təsir 

edən ən vacib amillərdən biri də dövlətin in-

vestisiya siyasətidir.Hər bir sahədə olduğu kimi 

investisiya fəaliyyəti ilə bağlı həyata keçirilən 

dövlət tədbirləri də dövlətin investisiya siyasəti 

kimi xarakterizə olunur. Dünya təcrübəsi göstərir 

ki, istənilən ölkədə investisiya qoyuluşunun 

reallaşdırılmasında qərarların qəbulu investorlara 

məxsusdur. Bu o deməkdir ki, dövlət investisi-

yaları istisna olmaqla digər investisiyaların real-

laşdırılmasıinvestorun yanaşmasına bağlıdır. 

Hansı ki, onun da əsasında dayanan başlıca amil 

investisiya mühitinin xarakteridir. Ümumiyyətlə 

invstisiya mühiti hər hansı bir ölkədə investisiya 

fəaliyyətinin formalaşmasına təsir göstərə biləcək 

amillərin xarakterini müəyyən edir. Bu mühitə 

daxil olan elemntlər isə siyasi, iqtisadi, sosial və 

qlobal amillər qrupu kimi təsnifləşdirilir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, hər bir təsnifat qru-

punun da daxilində analoji xüsusiyyətlərə malik 

olan və investisiya fəaliyyətinə təsir etmək iqti-

darında olan amillər cəmləşdirilir. Məsələn: si-

yasi amillər qrupuna ölkənin siyasi quruluşu, 

mövcud olan sosial münasibətlər, dövlətin iqti-

sadiyyatda iştirak payı, iqtisadi amillər qrupuna 

ölkədə inflyasiya tempi, kredit resurslarının 

mövcudluğu, vergi sisteminin xarakteri, iş qüv-

vəsinin kəmiyyət və keyfiyyəti, sosial amillər 

qrupuna əhalinin milli xüsusiyyəti, onların xa-

rici kapitala münasibəti, dini adət-ənənələr, əha-

linin etnik tərkibi, qlobal amillər qrupuna isə in-
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vestisiya qoyuluşu reallaşdırılacaq regiondakı 

mövcud geosiyasi durum daxil edilir. 

Müasir iqtisadi şəraitdə  investisiya siyasə-

tinin  düzgün təşkili məsələləri 

Müvafiq amillərin investisiya fəaliyyətinə tə-

sirinin müəyyənləşdirilməsi kifayət qədər mü-

rəkkəbdir və uzun zaman tələb edir. Buna görə 

də müvafiq sahədə ixtisaslaşmış beynəlxalq qu-

rumlar fəaliyyət göstərir ki, onların da başlıca 

vəzifəsi ayrı-ayrı ölkələr üzrə investisiya mü-

hitinin qiymətləndirilməsindən ibarətdir. Bu ba-

xımdan dünyada Beri indeksi deyilən göstərici 

hesablanır ki, onun səviyyəsi də hər bir ölkənin 

investisiya mühitinin əlverişli olub olmamasına 

dəlalət edir. 

Dövlətin investisiya siysəti başlıca olaraq 

məhz investisiya mühitinin əlverişli hala gətirib 

çıxarılmasından ibarətdir. Bunun təmin olunma-

sı isə hər bir dövlətdə yeridilən iqtisadi siaysət 

əsasında müəyyən edilir.  

Həyata keçirilmiş təhlillər göstərir ki, Azəra-

baycanda  ÜDM istehsalı son on il ərzində 7,15 

mlrd. manatdan 59 mlrd. manata  qədər artmış-

dır. Yalnız 2014-cü ildə ÜDM-in həcmi 59 mlrd. 

manata olmuşdur. Onun da 81,9 faizi qeyri-döv-

lət sektorunun payına düşmüşdür. Bu sektor üzrə 

sənaye məhsulu istehsalı 9,8 faiz artmışdır.   

Azərbaycan Respublikası müasir şəraitdə 

dünya ölkələri üçün xarici investisiyaların cəlb 

edilməsi sahəsində əlverişli hesab olunur. 1994-

cü ildən başlayaraq Azərbaycan iqtisadiyyatına 

xarici investisiyaların  cəlbi prosesi başlamışdır. 

Neft sektoru ilə yanaşı qeyri-neft sektoruna in-

vestisiya qoyuluşları əsasən kredit vəsaitləri he-

sabına olsa da bu sahəyə yatırılmış birbaşa in-

vestisiyaların da payı diqqəti cəlb edir. Qeyri-

neft sektoruna investisiya yatırımları həm daxili, 

həm də xarici kapital mənbələri hesabına həyata 

keçirilmişdır.  

Son dövrlər daxili siyasi sabitliyin əldə edil-

məsindən sonra Azərbaycan iqtisadiyyatına son 

illər xarici investisiya axını sürətlə artmış, mə-

sələn, 2014-ci ilin sonu üçün 11697,7 mln ABŞ 

dolları  təşkil etmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, 

Azərbaycanın qeyri-neft sektoruna qoyulan in-

vestisiyaların əksər hissəsini xaricdən (bey-

nəlxalq təşkilatlardan, kommersiya bankları və 

dövlətlərdən) bu sektorda müxtəlif investisiya 

layihələrinin həyata keçirilməsi üzrə alınmış 

kreditlər təşkil edir. Məsələn, 2014-cü ildə 

Azərbaycan iqtisadiyyatına kredit qoyuluşları 

18542,6 mln. manat təşkil etmişdir.Vaxtı keç-

miş borclar  2014-cü ildə  976,3 mln. manat  ol-

muşdur. 2005-ci ildə Azərbaycan iqtisadiyya-

tına 7118,5 mln. ABŞ dolları  investisiya qoyu-

luşu  məsələn, həyata keçirilmişdirsə , 2014-cü 

ildə bu göstərici təqribən 4 dəfəyə qədər artaraq 

27907,5 mln ABŞ dolları  təşkil etmişdir [3]. 

Qanunvericiliyə əsasən Azərbaycan Respub-

likasında investisiya fəaliyyətinin dövlət tən-

zimlənməsində başlıca məqsəd vahid iqtisadi, 

elmi-texniki və sosial siyasətin yeridilməsindən 

ibarətdir. Bunun təmin olunması üçün bütün 

mənbələrdən, o cümlədən ölkənin sosial-iqtisadi 

inkişaf proqramında nəzərdə tutulmuş həcmdə 

Respublika və yerli büdcələr hesabına maliy-

yələşən investisiya qoyuluşları həyata keçirilir. 

Digər tərəfdən isə investisiya fəaliyyətinin döv-

lət tənzimlənməsi dövlət tərəfindən müəyyən 

edilən konkret şərtlərə bütün investorlar tərə-

findən əməl olunmasına nəzarəti təmin edir. Bu 

baxımdan Respublikamızda investisiya fəaliy-

yətinin dövlət tənzimlənməsində aşağıdakı va-

sitələrdən istifadə edilə bilər: 

Vergi dərəcələrinin və güzəştlərinin fərq-

ləndirildiyi vergi sisteminin tətbiqi; 

Kredit və amortizasiya siaysətinin həyata 

keçirilməsi, o cümlədən sürətli amortizasiyanın 

reallaşdırılması; 

Ayrı-ayrı region, sahə və istehsalın inkişafı 

üçün subvensiya, subsidiya və büdcə borclarının 

verilməsi; 

Dövlət norma və standartlarının müəyyən 

edilməsi; 

 Antiinhisar tədbirlərinin həyata keçirilməsi; 

 Mülkiyyətin dövlətsizləşdirilməsi və 

özəlləşdirilməsi; 

Qiymətqoyma siyasətinin həyata keçirilməsi; 

 İnvestisisya layihələrinin ekspertizası; 

Ümümiyyətlə investisiya siaysətini iki yerə 

bölmək olar: daxili investisyasiaysəti və xarici 

investisiya siaysəti 

Həm daxili, həm də xarici investisiya siyasə-

tinin həyata keçirilməsində maliyyə mənbələri 

əsas amildir. Daxili investisiya siyasəti dedikdə 

- daxili investisiya mənbələri hesabına iqtisadi 

məqsədlərə nail olunması başa dşülür [4]. Xarici 

investisiya siyasəti uzunmüddətli beynəlxalq 
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kapital qoyuluşları sahəsində görülən tədbirləri 

əhatə edir. Bu siyasətin özü iki istiqamətdə 

aparılır: İdxal: - Beynəlxalq standartlar səviy-

yəsində milli məhsul və xidmətlərin həcminin 

artırılması: 

Ölkəyə yeni texnologiya, təcrübə və s. cəlb 

edilməsi; 

Ümumi daxili məhsulun və milli gəlirin 

artırılması; 

İxrac - Ölkənin ixracyönümlü məhsul və 

xidmətlərinin xarici bazarlara çıxarılması; 

Gəlir əldə etmək və daxili bazarı təminatlı 

xarici məhsullarla (əsasən yarımfabrikatlar; 

ehtiyat hissələri və s. ) təmin etmək üçün ölkədə 

xarici istehsalın genişləndirilməsi [5]; 

Bank sisiteminintəkmilləşdirilməsi və valyu-

ta əməliyyatlarının effektivliyinin qaldırılması; 

Sığorta sisteminin təkmilləşdirilməsi, sı-

ğorta fəaliyyətinin aktivləşdirilməsi və s [6]. 

 

NӘTİCӘ 

Həyata keçirilmə metodlarındakı fərqlərə 

baxmayaraq həm daxili, həm də xarici investi-

siya siyasəti dövlətin ümumi investisiya siyasə-

tinin tərkib hissələridir. Azərbaycan Respublika-

sının iqtisadiyyatına investisiyaların cəlb olun-

ması məqsədilə hökumət tərəfindən ―açıq qapı‖ 

siyasəti həyata keçirilir. Xarici investisiyaların, 

müasir texnologiyaların və avadanlıqların, ida-

rəetmə təcrübəsinin ölkə iqtisadiyyatına cəlb 

edilməsi yolu ilə yüksək keyfiyyətli, rəqabət qa-

biliyyətli məhsulların istehsal edilməsi Azərbay-

can dövlətinin müəyyən etdiyi iqtisadi inkişaf 

strategiyasının mühüm tərkib hissəsidir.  

Bundan başqa Azərbaycan Hökuməti bir sıra 

xarici ölkələr ilə ikiqat vergi tutmanın aradan 

qaldırılması və investisiyaların təşviqi və qarşı-

lıqlı qorunması haqqında sazişlər imzalamışdır.  

Qeyd etmək lazımdır ki, mənfəətin başqa valyu-

talara konvertasiya edilməsi, xarici ölkələrə kö-

çürülməsi, yaxud reinvestisiya edilməsi ilə bağlı 

bütün məhdudiyyətlər ləğv edilmiş, bazar iqti-

sadiyyatı prinsipləri əsasında vahid valyuta mə-

zənnəsi formalaşmışdır. Bu tədbirlər xarici in-

vestorların, beynəlxalq maliyyə qurumlarının və 

iqtisadi təşkilatların Azərbaycana olan marağını 

daha da artırmışdır. mi ancaq bir məqsədə, ölkə 

iqtisadiyyatının inkişafına xidmət edir. 

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində ölkədə sosial-

iqtisadi tərəqqiyə nail olmaq  və xaici investi-

siyaların cəlbini stimullaşdırmaq üçün konkret 

inkişaf proqramları və proqnozları işləyib ha-

zırlanmalı və onun həyata keçirilməsi təmin 

edilməlidir. Belə proqramın əsasını respublika-

nın mikro-makro səviyyəsində iqtisadiyyatın in-

kişaf etdirilməsi və idarə edilməsi, onun sosial-

iqtisadi səmərəliliyinin yüksəldilməsi, ETT-nin 

tətbiqinin sürətləndirilməsi, əmək məhsuldar-

lığının yüksəlməsi və s. təşkil edir. Qarşıya qo-

yulan bu vəzifələrlə əlaqədar olaraq, respubli-

kanın bazar iqtisadiyyatı şəraitdə, əsas problem-

lərindən biri investisiya qoyuluşlarından və əsas 

fondlardan istifadənin səmərəliliyiniyüksəldil-

məsidir və bu sahədə dövlət səviyyəsində məq-

sədəuyğun tədbirlərin həyata keçirilməsi məq-

sədəuyğun hesab olunur.  
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Резюме 

Цель исследования - исследование вопросов стимулирования привлечения иностранных инве-

стиций в страну. 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA XARİCİ 

İNVESTİSİYALARIN CƏLBİNİN STİMULLAŞ-

DIRILMASI MƏSƏLƏLƏRİ 
 

«ELMİ ӘSӘRLӘR» - №6-2015 

Методология исследования - анализ и обобщение.  
Результаты исследования - Определение основных направлений и предложений по осуществ-

лению инвестиционной деятельности. 

Ограничения исследования - требуется глубоко проанализировать и обосновать существую-
щие актуальные проблемы. 

Практическая значимость исследования - возможность стимулирования  привлечения ино-

странных инвестиций. 

Оригинальность и научная новизна - были даны конкретные предложения  и рекомендации 
по стимулированию  привлечения иностранных инвестиций. 

Ключевые слова: рыночная конкуренция, конкурентоспособность, показатель конкуренто-

способности, народное хозяйство, экономическое регулирование, экономические ресурсы. 
 

Jafarov  N. I. PhD. 

Some issues to stimulate  foreign investments’ attraction in Azerbaijan Republic 

 

Abstract 

Purpose - Research main questions for stimulation of attraction of foreign investments in country. 

Design/methodology - analysis and synthesis. 

Finding- the definition main directions and suggestions on realization  investment activity. 
Researchlimitations-to need deeply analyze and substantiate present actual problems. 

Practicalimplications-possibility estimation of question stimulation of attraction of foreign invest-

ments. 
Originality/value- it wasgiven some suggestions and recommendations for stimulation of attraction of 

foreign investments. 

Key words:market competition, competitiveness, indicator of competitiveness, national economy,  

economic regulation, economic resource. 
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