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AZӘRBAYCAN RESPUBLKASINDA  BİZNES LAYİHӘLӘRİN MİLLİ  

İQTİSADİYYATA TӘTBİQİ İSTİQAMӘTLӘRİ 

 

Xülasə 
Məqalədə ölkəmizdə davamlı iqtisadi inkişafın və makroiqtisadi sabitliyin təmin edilməsi və eləcə də, 

bu strategiyanın həyata keçirilməsi nəticəsində milli iqtisadiyyatın diversifikasiyası, qeyri-neft 

sahələrinin, regionların inkişafının sürətləndirilməsi və strateji valyuta ehtiyatlarından səmərəli istifadənin 
təhlili məsələləri öz əksini tapmışdır. 

Açar  sözlər:  Ümumi Daxili Məhsul, iqtisadiyyatın diversifikasiyası,  sosial-iqtisadi potensial,  

inteqrasiya,  dayanıqlı inkişaf. 

                                                   

GİRİŞ 

Sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasının davam 

etdirilməsi sayəsində Azərbaycanda yaradılmış  

əlverişli iqtisadi vəziyyət davamlı iqtisadi in-

kişafı və makroiqtisadi sabitliyi təmin etmişdir. 

Bu strategiyanın həyata keçirilməsi nəticəsində 

iqtisadiyyatın diversifikasiyası, qeyri-neft sahə-

lərinin, regionların inkişafı sürətlənmiş, strateji 

valyuta ehtiyatlarının səmərəli istifadəsi təmin 

olunmuşdur. Bu ölkənin gələcək illər üçün daya-

nıqlı inkişafının möhkəm təməlinin yaradıl-

masına, Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyatı-

nın dünya iqtisadi sisteminə inteqrasiyasının sü-

rətləndirilməsinə, əhalinin həyat səviyyəsinin da-

ha da yaxşılaşdırılmasına imkan vermişdir. [1] 

Bu gün Azərbaycan həm siyasi, həm iqti-

sadi sahədə mütərəqqi islahatların aparılması ilə 

güclü dövlətə çevrilmək üçün çalışır. 2004-

2014-ci illər ərzində ölkəmizdə ümumi daxili 

məhsul istehsalı real ifadədə 3,7 dəfə, adambaşı-

na ÜDM-in həcmi 3.2 dəfə, sənaye məhsulu 

istehsalı isə 3.4 dəfə, kənd təsərrüfatı 2.3 dəfə, 

tikinti sektoru 3.9 dəfə, nəqliyyat sektoru 2.8 

dəfə, informasiya və rabitə sektoru 7.1 dəfə, 

ticarət sahəsi üzrə isə 3.4 dəfə artmışdır. [2] 
Son dövrlər neft strategiyasının müvəf-

fəqiyyətlə davam etdirilməsinin nəticəsi ola-

raq 2004-2014-ci illər ərzində milli iqtisadiy-

yatın neft sektoru üzrə əsas iqtisadi göstə-

ricilər 5.4 dəfə artmışdır. Neft sektorunda əldə 

edilən uğurlar ölkə iqtisadiyyatının qeyri-neft 

sektorunun da yüksək templərlə inkişaf etmə-

sinə təkan vermişdir. Belə ki, son 10 ildə 

qeyri-neft sektoru üzrə yaradılmış əlavə dəyər 

real ifadədə 3.1 dəfə artmışdır. 2014-ci ildə 

qeyri-neft sektorunun real artım tempi 2010-

cu il elə müqayisədə 9.8% olmuşdur. 2014-ci 

ildə kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıq-

çılıq sahəsində 6.3%, rabitə sahəsində 12.9%, 

ticarət sahəsində 11.4%, tikinti sahəsində isə 

20%, qeyri-neft sənayesində məhsul istehsalı 

üzrə isə 12.4% artım qeydə alınmışdır[2,].  
Azərbaycan iqtisadiyyatının dinamik inki-

şafı daha güclü olardı əgər, ölkənin bank-kre-

dit sistemi daha səmərəli fəaliyyət göstərə 

bilsəydi.  

 

Layihələrin Azərbaycan iqtisadiyyatına 

tətbiqinin makroiqtisadi sabitliyin təmin 

olunmasında rolu 

2014-ci ildə də Dövlətin həyata keçirdiyi  

İnvestisiya Proqramlarının uğurlu  davamı tə-

min edilmişdir. “Azərbaycan Respublikası 

Dövlət İnvestisiya Proqramının” həyata keç-

rilməsi və onun icrasının monitorinqi və qiy-

mətləndirilməsi məsələləri müvəffəqiyyətlə  

davam etdirilmişdir. 2014-ci ildə əsasən in-

frastruktur, sosial və başqa sahələrin inkişafı 

istiqamətinə yönəldilən dövlət əsaslı kapital  

qoyuluşu xərclərinin həcminin müəyyən  miq-

darda  artırılmasını görə bilərik.  

2014-ci ildə infrastruktur istiqamətli 

layihələrə bütövlükdə götürdükdə, əsasən  

dövlət büdcəsindən və dövlət əsaslı vəsait 

yönəldilməsi 60,5%-i nəzərə alınması əsaslan-

dırılmışdır. Bu baxımdan nəzərə alınan  vəsa-

itlərin, (dövlətin büdcəsi və dövlət əsaslı ka-

pital  qoyuluşu 33,7% olmaqla)  nəqliyyat 

sahəsində olan layihələrə yönəldilməsi bu sa-

hənin önəmli olduğunu sübut edir. Kommunal 

infrastruktur layihələri üçün dövlətin büdcə-

sindən dövlət əsaslı kapital  qoyuluşu 15,7% 
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olmaqla vəsaitlər ayrılmışdır. Nəzərə alsaq ki, 

su ehtiyatları istiqamətli layihələrə dövlətin 

büdcəsindən dövlət əsaslı kapital  qoyulması 

3,4% olmaqla vəsaitlər yönəldilmişdir. Önəm-

li olan sənaye və energetika istiqamətli  

layihələr üzrə dövlət büdcəsindən dövlət əsas-

lı kapital qoyuluşu 7,1%, kənd təsərrüfatının 

inkişaf istiqamətli layihələrə dövlətin büdcə-

sindən dövlət əsaslı kapital  qoyuluşu 0,3% 

təşkil etmiş və sosial istiqamətli  layihələrə isə 

2014-ci ildə ümumilikdə, yəni dövlətin büdcə-

sindən  dövlət əsaslı kapital  qoyuluşu  28,7%- 

təşkil etmişdir. [3] 
Ümumtəhsil məktəblərinin və peşə liseylə-

rinin əsaslı təmirinə və tikilməsinə   dövlət 

büdcəsindən dövlət əsaslı kapital qoyuluşu  

5,25% təşkil etmişdir.  

Bu baxımdan son illər əsaslı  təmir, tikinti 

və başqa  elmi xərclərə  dövlət  büdcəsindən 

əsaslı kapital  qoyuluşu  1,8% təşkil etməklə 

yönəldilmişdir. Səhiyyə istiqamətli obyektlə-

rin tikilməsi və təmiri üçün, onların müasir 

texnologiyalarla  təchiz olunması istiqamətin-

də  ümumən dövlət büdcəsindən dövlət əsaslı 

kapital  qoyulması 2,5% təşkil etməklə nəzərə 

alınması, ölkənin  rayonlarının  və şəhərləri-

nin və əsasən əlil və şəhid ailələrinin həyat 

səviyyəsinin yaxşılaşdırılması üçün yaşayış 

evlərinin tikilməsinə dövlətin büdcəsindən 

dövlət əsaslı kapital qoyuluşu 0,9% təşkil 

etməklə  istiqamətləndirilmişdir. [4;5] 
Əlbəttə mədəniyyət ocaqlarının  tikilməsi, 

bərpası və yenidənqurma  istiqamətində aparı-

lan işlərə (dövlətin büdcəsindən dövlət əsaslı 

kapital  qoyuluşu 17,8% təşkil etməklə vəsait 

ayrılmışdır. İdman sahəsinin inkişafını nəzərə 

alaraq bu sahə üzrə obyektlərin tikilməsi üçün  

dövlətin büdcəsindən əsaslı kapital qoyuluşu  

1,5% təşkil etməklə, qaçqınlar və məcburi 

köçkünlərin sosial-yaşayış vəziyyətinin daha 

da yaxşılaşdırılması istiqamətində aparılan 

tədbirlərin maliyyələşdirilməsi üçün dövlət 

büdcəsindən əsaslı kapital qoyuluşu 0,7% 

təşkil et-məklə vəsait yönəldilmişdir.  

                                                                                            

Azərbaycanın iqtisadiyyatında biznes la-

yihələrinin tətbiqi nəticəsində sosial-iqtisa-

di vəziyyətin yüksəlişi 

 2014-ci ildə də respublikada keçən  illərdə 

olduğu kimi sosialyönümlü sahələrin inkişafı 

və vətəndaşların həyat səviyyəsinin yüksəl-

məsi dövlətin diqqət mərkəzində olmuşdur. 

Keçən illər  ərzində sosial sahələrin təhlili və 

inkişafı ilə bağlı əhəmiyyətli informasiya 

bazasının yaradılması istiqamətində fəaliyyət 

göstərilmiş, vətəndaşların həyat səviyyəsinin 

sosial-iqtisadi göstəricilərinin əsaslı səviyyədə 

yaxşılaşmasına nail olunmuşdur. 2014-ci ilin 

yanvar ayının  1-nə olan  vəziyyətə əsasən 

respublikada iqtisadi cəhətdən fəal olan  əha-

linin  94.5 faizini ölkə iqtisadiyyatında və 

sosial istiqamətli müxtəlif sahələrdə fəaliyyət 

göstərən fəal əhali qrupu təşkil etmişdir.  

Məhz 2015-ci ilin birinci yarım ili 

dövründə dövlətin büdcəsinin mədaxil 

proqnozuna 101,2 faiz əməl edilmişdir və bu 

da 7 milyard 807 milyon manat vəsait 

hesabına əsasən təmin olunmuşdur. Belə ki,  

Dövlət Neft Fondundan dövlətin büdcəsi üçün  

proqnozlaşdırılan transfer hesaba  alınmadan 

başqa  mənbələrə görə dövlətin büdcəsinin 

gəlirləri 4 milyard 246 milyon manat olmaqla, 

proqnoz göstəriciləri nisbətən çox olmaqla 

29,0 milyon manat (0,7 faiz) yerinə yetiril-

mişdir. Dövlət tərəfindən təsdiq edilmiş proq-

noza əsasən Vergilər Nazirliyi 100,2 faiz öh-

dəliyə əməl etmiş və büdcəyə 3 milyard 329 

milyon manat vəsait ayrılmasını təmin edə 

bilmişdir. Bu  vəsaitlərin 68,3 faizi əsasən  2 

milyard 275 milyon manatı məhz qeyri-neft 

sektorundan daxil olan vəsaitlərdir ki, bu da 

2014-cü ilə müqayisəli dövrün  nisbətində 

11,4 faiz müvafiq bəndlərə uyğun çoxdur[8]. 

   Bu proqnozun 100,3 faizini yerinə 

yetirən  Dövlət Gömrük Komitəsinin hesabına  

büdcəyə 765,0 milyon manat  daxil olmuşdur  

ki, bu da keçən  ilin müvafiq  dövrü ilə müqa-

yisədə 4,4 faiz çoxdur. Müvafiq dövrdə Döv-

lət Neft Fondundan dövlət büdcəsinə 3 mil-

yard 562 milyon manat vəsait yönəldilmişdir. 

Sair daxilolmalar üzrə büdcəyə 152,0 milyon 

manat vəsait yönəldilməsi təmin olunmuşdur. 

Eyni zamanda, dövlət büdcəsinin gəlir və 

xərcləri arasında fərq 2014-cü ildə dövlət büd-

cəsinin icrası zamanı əldə edilmiş profisit 

hesabına maliyyələşmişdir, 2015-ci il 1 yan-

var tarixinə dövlət büdcəsinin vahid xəzinə 
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hesabının qalığından 771,0 milyon manat və-

sait bu məqsəd üçün yönəldilmişdir. 

2014-ci ilin dekabr ayının 1-dən minimum 

əmək haqqı 10 faiz artmış, bu da özəl 

sektorlarda çalışan 600 mindən artıq vətəndaşın 

maddi rifah halının nisbətən yaxşılaşmasına 

səbəb olmuşdur. Eyni zamanda, dövlət 

büdcəsindən maliyyələşən bir çox sahələrdə 

çalışanların əmək haqları da təxminən 10 faiz 

artırılmışdır. Yaşayış minimumunun həddi 

2014-ci ildə 14.3 faiz artmışdır ki, bu da  həyata 

keçirilən tədbirlər nəticəsində mümkün olmuş 

və yoxsulluğun səviyyəsi 2010-cu il ilə mü-

qayisədə  9.1 faiz, 2013-ci ilin yekunlarına 

əsasən 7.1 faiz azalmışdır [2]. Azərbaycan 

Respublikasında sahibkarlığın daha çox inkişafı 

istiqamətində qarşıya qoyulmuş vəzifələr 

iqtisadi siyasətin  mühüm tərkib hissələrindən 

biridir. Bu istiqamətdə ardıcıl olaraq dövlət-

sahibkar münasibətlərinin inkişaf etdirilməsi, 

dövlət tənzimlənməsi sisteminin, biznes 

mühitinə dair qanunvericiliyin və inzibati 

prosedurların təkmilləşdirilməsi, regionlarda 

sahibkarlığın inkişafı, sahibkarlığa dövlət 

dəstəyi mexanizmlərinin formalaşdırılması, 

maarifləndirmə, işgüzar əlaqələrin inkişafı və 

müxtəlif növ xidmətlərin göstərilməsi kimi 

kompleks tədbirlər həyata keçirilmişdir.  

Ölkə iqtisadiyyatında və onun əsasını təşkil 

edən sahibkarlığın inkişafı sahəsində müşahidə 

edilən müsbət meyllər daha qabarıq şəkildə 

özünü göstərməkdədir. Ümumi Daxili Məhsu-

lun həcmində özəl sektorun payı 2014-ci il üzrə 

çoxalaraq  83,2 faiz olmuşdur.  

Hal hazırda ölkənin  sosial-iqtisadi inkişaf 

strategiyasına əsaslanaraq,  özəl sektorun inki-

şaf etdirilməsi və sahibkarlıq fəaliyyətinin 

artırılması davamlı  iqtisadi inkişafın əldə  edil-

məsində çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Bu 

baxımdan Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu 

tərəfindən verilən güzəştli kreditlər, ölkənin 

sosial-iqtisadi inkişafının prioritet istiqamət-

lərinə yönəldilir. [9;10]   

Son illər qeyri-neft sektorunun və regionların 

balanslaşdırılmış  inkişafı əsasən, sahibkarlığın 

və  o cümlədən kiçik və orta sahibkarlığın 

dəstəklənməsinə, yoxsulluğun azaldılmasına, 

məşğulluğun təmin edilməsi ilə  əlaqəli olan 

sahələrin  iqtisadi inkişafını təmin edmək üçün 

yönəldilmişdir. [11,12]   
Bu dövürdə güzəştli kredit vəsaitlərinin 

79.3%-i, aqrar sahənin səmərəli inkişafına, o 

cümlədən 63.2%-i isə kənd təsərrüfatı 

məhsullarının istehsal olunmasına və emalına, 

16.1%-i  aqrar sahənin inkişafın stimullaşdıran 

infrastruktur sahələrə yönəldilmişdir. Bu kre-

ditlər əsasında həyata keçrilən layihələr 

hesabına yeni iş yerlərinin açılmasına  və 

güzəştli kreditlərin  75%-i ölkənin  rayonlarına, 

25%-i isə Bakının qəsəbələrinin inkişafına 

yönəldilmişdir. 2014-ci il ərzində ötən il ilə 

müqayisədə maliyyələşdirilmiş investisiya 

layihələrin sayı 15%, verilmiş güzəştli kredit 

vəsaitinin həcmi 20%, yeni yaradılacaq iş 

yerlərinin sayı  isə 15% artmışdır. [13] 
Güzəştli kreditlərlə  maliyyələşən  investisiya 

layihələrinin həyata keçirilməsi nəticəsində orta 

hesabla, yaradılacaq yeni iş yerlərinin 69.5%-i 

məhz kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı, 

6.7%-i kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı, 

6.7% infrastruktur, 14.9% sənaye məhsullarının 

istehsalı və emalı, 2.2% turizm  sahələrinin 

payına düşümüşdür.  

Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına 

dövlət tərəfindən maliyyə dəstəyinin verilməsi 

işi davam etdirilməklə “2008-2015-ci illərdə 

Azərbaycan Respublikasında əhalinin ərzaq 

məhsulları ilə etibarlı təminatına dair Dövlət 

Proqramının icrası üçün hesabat dövründə 25,0 

milyon manat vəsait ayrılmışdır. Sahibkarlığın 

inkişafına dəstək olaraq Sahibkarlığa Kömək 

Milli Fondunun xətti ilə cari ilin ilk altı ayında 

iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində çalışan 2972 

sahibkara 96,0 milyon miqdarında  güzəştli 

kreditlər təqdim edilmişdir [6]. 

Respublikanın  iqtisadi və sosial fəaliyyətin-

də nəzərə çarpan müsbət meyllərin, əhalinin 

rifah halına yaxşılaşdırılması və yoxsulluğun 

səviyyəsinin azaldılması istiqamətində tədbirlə-

rin davamı  məqsədi ilə Azərbaycan Respub-

likası Prezidentinin 15 sentyabr 2008-ci il tarixli 

3043 nömrəli Sərəncamına əsasən “2008-2015-

ci illərdə Azərbaycan Respublikasında yox-

sulluğun azaldılması və davamlı inkişaf üzrə 

Dövlət Proqramı” təsdiq edilmişdir. Əhalinin 

gəlir əldə etmək imkanları  genişlənmiş, ahıl 

insanların, aztəminatlı ailələrin və sosial cə-
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hətdən  həssas qrupların  azalması, qaçqınlar və 

məcburi köçkünlərin həyat səviyyəsinin  

yüksəldilməsi istiqamətində tədbirlər davam 

etdirilmişdir. Təhsil və səhiyyə sahəsində göstə-

rilən xidmətlərin keyfiyyətinin artırılması və 

sosial sahələrin infrastrukturunun inkişaf 

edilməsi  Dövlət Proqramının əsas strategiyasını 

təşkil  edir. Bu istiqamətdə görülən işlərin məq-

sədyönlü olması  nəticəsində 2008-2015-ci illər-

də respublikada  işsizlik səviyyəsi 3-4 % həd-

dində saxlanılmaqla, yoxsulluq  səviyyəsinin  

isə təxminən 2 dəfə azaldılması nəzərdə tutul-

muşdur ki, bu da müsbət hal kimi qiymət-

ləndirilir.  

Nəzərə alsaq ki, yoxsulluğu yaradan əsas 

səbəblərdən  birincisi  işsiz insanların olmasıdır. 

Yoxsulluqla aparılan  mübarizədə ölkədə əmək 

qabiliyyətli insanların iş yerləri ilə  təmin olun-

ması həyata keçirilməlidir. Buna görə bu 

məsələni daim diqqət mərkəzində saxlamaq 

lazımdır. Məhs bu baxımdan həyata keçirilən 

məqsədəuyğun  tədbirlər nəticəsində 2014-ci il-

də ölkədə işsizliyin  səviyyəsi 5,6 faizədək 

azaldılmışdır. 

 

NӘTİCӘ 

Azərbaycan Respublikasında 2025-ci ilə 

qədər uzunmüddətli iqtisadi inkişaf layihəsinin 

hazırlanması çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Bu baxımdan, respublikanın  prioritet sahələ-

rinin uzun müddətli  inkişafı,  önəmli  sahələrə  

investisiyaların yönəldilməsi  məqsədi ilə 2025-

ci illərə qədər Azərbaycan Respublikasının 

iqtisadi inkişafı istiqamətində, tanınmış mütə-

xəssislər tərəfindən çox önəmli proqramlar 

hazırlanaraq, müzakirə olunduqdan sonra icra 

edilməsi  səmərəli ola  bilər.  

Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal 

əməliyyatlarının aparılması üzrə gömrük fəaliy-

yətinə  əlavə dəyər vergisindən azad edilən  

məhsulların  siyahısına  yenidən baxılmalıdır. 

Eyni zamanda, biznes layihələri əsasında  

mütərəqqi  aqro-texniki qaydalarla  səmərəli fə-

aliyyət göstərən, yeni taxılçılıq təsərrüfatları 

yaradılması istiqamətində torpaqların icarəyə 

verilməsi ilə bağlı məsələlərin həll edilməsi bu 

günün önəmli məsələlərindəndir. 
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 Гасанова  Г. А. 

Направления и внедрения бизнес проектов в  экономику Азербайджанской Республики 

 

Резюме 

   В статье анализируется продолжительное развитие и макроэкономическая стабильность эк о-
номики, обеспечение социально-экономического потенциала, диверсификация экономики, уско-

рение процесса развития регионов, развитие нефтяного сектора. Автор приходит к такому заклю-

чению, что Проведения выбранной стратегии дает возможность созданию фундамента устойчивой 
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экономики, ускорению процесса интеграции Азербайджанской экономики в мировую интеграц и-

онную систему. 

Ключевые слова: ВВП, диверсификация экономики, социально-экономический потенциал, ин-
теграция, устойчивое развитие.  

Hasanova  G. A. 

Directions and using of business projects in national economy in Azerbaijan Republic  

 

Abstract 

The article investigates the socio-economic potential of sustainable economic growth and macro-

economic stability and diversification of the economy as a result  of the implementation of this strategy, 
the non-oil sectors. The author concluded that implementation of sustainable development policies give 

big opportunities for  integration to the world economic system.  

Key words: GDP, diversification of economy, social-economic potential, integration, sustainable de-
velopment.  
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