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Xülasə 
Tədqiqatın məqsədi -Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün 2001-2015-ci illəri əhatə edən rüblük zaman sı-

raları əsasında xarici investisiyaların ekonometrik olaraq qiymətləndirilməsi. 

Tədqiqatın metodologiyası - ilk öncə xarici və daxili investisiyaların dinamikaları əsasında qrafik 

təhlil aparılmış,daha sonra xarici investisiyalara təsir edən göstəricilər seçilmiş,ÜDM deflyatoru ilə real 

hala gətirilmiş, mövsumi təsirlər aradan qaldırılmış və stasionarlığın təmin olunması baxımından 

loqarifmik ifadədə birinci tərtib fərqlərdən istifadə olunaraq statistik testlər aparılmış və ekonometrik 

reqresiya modeli qurulmuşdur. 

Tədqiqatın nəticəsi - Xarici investisiyalar ilə ÜDM, qeyri-neft ixracı arasında müsbət, neft ixracı, 

qısamüddətli depozitlərə faiz dərəcəsi və real effektiv məzənnə ilə mənfi və statistik olaraq əhəmiyyətli 

əlaqə alınmış,daxili və xariciinvestisiyalar arasında isə kiçik ifadədə mənfi əlaqə olsa da, bu statistik ola-

raq əhəmiyyətli olmamışdır. 

Açar sözlər: xarici investisiyalar, ekonometrik qiymətləndirmə, reqresiya modeli. 

 

GİRİŞ 

Dünya iqtisadiyyatı ölkələrin bir-biri ilə 

qarşılıqlı iqtisadi münasibətləri əsasında for-

malaşır. Beynəlxalq iqtisadi proseslərdə hər 

bir ölkə öz iqtisadi inkişaf səviyyəsinə görə 

digərlərindən fərqlənir, iqtisadi potensialı və 

imkanları baxımından üstünlüyə malik olur, 

daxili iqtisadiyyatının güclənməsi istiqamə-

tində imkanlar qazanır.  

Dünya bazarında neftin qiymətinin kəskin 

ucuzlaşması fonunda neftlə zəngin ölkələr bir 

sıra iqtisadi çətinliklərlə üzləşmişdir. İqtisa-

diyyatımüəyyən ölçüdə neft sektorunun 

üzərində quran ölkələrdən biri kimi Azərbay-

can da bir sıra problemlərlə qarşı-qarşıya 

qalmışdır. Milli valyutanın devalvasiyasının 

da təsirilə ölkəmizdə qeyri-neft sektorunun 

davamlı və dayanıqlı inkişafını sürətləndir-

mək prioritetlərdən birinə çevrilmişdir. Qeyri-

neft sektorunun inkişafı özlüyündə bir neçə 

istiqaməti əks etdirir ki, bunlardan da ən 

önəmlisi ölkə iqtisadiyyatına  xarici investisi-

ya axınının təmin edilməsidir. 
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AZƏRBAYCAN İQTİSADİYYATINDA XARİCİ 

İNVESTİSİYALARIN EKONOMETRİK 

QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 

 
İnvestisiya bütövlükdə mənfəət və ya sosial 

səmərə əldə etmək məqsədilə sahibkarlıq və 

digər fəaliyyət növləri obyektlərinə qoyulan 

maliyyə vəsaitindən, həmçinin maddi və intel-

lektual sərvətlərdən ibarətdir.[3] İnvestisiyaların 

ölkə iqtisadiyyatı üçün ən önəmli komponenti 

isə xarici investisiyalardır. 

Azərbaycan Respublikasının ərazisində 

xarici investisiya qoyuluşunun hüquqi və iqti-

sadi prinsiplərinin müəyyənləşməsi, xalq tə-

sərrüfatında xarici maddi və maliyyə ehtiyat-

larının, qabaqcıl xarici texnikanın və texno-

logiyanın, idarəetmə təcrübəsinin cəlb olun-

ması, bunlardan səmərəli istifadə edilməsi və 

xarici investorların hüquqlarının müdafiəsi 

“Xarici investisiyanın qorunması haqqında” 

Azərbaycan Respublikasinin Qanunu ilə tən-

zimlənir.[4] 

Yuxarıda qeyd edilənləri nəzərə alaraq 

məqalədə 2001-2015-ci illər ərzində ölkə iqti-

sadiyyatına yönəldilmiş xarici investisiyalar 

və ona təsir göstərən faktorlar arasında əlaqə 

ekonometrik olaraq araşdırılmış və qiymət-

ləndirilmişdir.  

 

Metodoloqiya 

Xarici və daxili investisiya arasında əlaqə 

bir çox iqtisadçıların diqqətini cəlb etmiş və 

bu sahədə müxtəlif səpkili araşdırmalar, 

tədqiqatlar aparılmışdır. Bu tədqiqatlar ayrı-

ayrı ölkələr üzrə olmaqla yanaşı, həm də 

müəyyən regionlara, iqtisadi göstəricilərə və s 

uyğun olaraq qruplaşdırılmışdır. Aparılan 

araşdırmalarda ayrı-ayrı göstəricilərdən, iqti-

sadi vahidlərdən və s istifadə olunmuş, fərqli 

nəticələr alınmışdır. 

Stivens və Lipsey yeddi ABŞ şirkətinin 16-

20 illik göstəriciləri əsasında investisiyalar 

arasındakı əlaqəni araşdırmış və düz mütənasib 

əlaqənin olduğunu göstərmişdir (1992).[13] 

Feldşteyn İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf 

Təşkilatı (İƏİT) ölkələrinin 1970-1980-ci illər 

göstəricilərinə əsasən müəyyənləşdirmişdir ki, 

ölkəyə qoyulan hər bir dollar xarici sərmayə 

daxili investisiyanı bir dollar miqdarında azaldır 

(1995). Bununla da o, xarici və daxili investisi-

yalar arasında tərs-mütənasib əlaqənin olduğu-

nu qeyd etmişdir.[6] 

Andersen və Haynaut 1960-1990-cı illər pe-

riodunda eyni araşdırmanı Amerika Birləşmiş 

Ştatları (ABŞ), Yaponiya, Almaniya, Böyük 

Britaniya və s ölkələrin nümunəsində aparmış 

və oxşar nəticə almışlar. Birincidən fərqli olaraq 

onlar bir dollara-bir dollar əlaqəsini tapa 

bilməmişlər (1998).[2] 

Aqosin və Mayerin Asya, Latın Amerikası 

və Afrika ölkələrinin nümunəsində apardıqları 

araşdırmaya görə  Asya və Afrika ölkələrində 

iki növ investisiya arasında tamamlayıcı əlaqə 

var. Latın Amerikası ölkələrində isə bu daha 

çox sıxışdırma, əvəzetmə əlaqəsi şəklində 

özünü göstərir (2000).[1] 

Hecazi və Pauli Kanada sənayesində 1984-

1995-ci illər arasında xarici və daxili investi-

siya arasında əlaqəni araşdırmış və müəəy-

yənləşdirmişlər ki, bu iki növ investisiya ara-

sındakı əlaqə ticarət tərəfdaşından asılı olaraq 

dəyişir (2003).[9] 

Hext, Razin və Şinar İsrail nümunəsində 

xarici və daxili investisiya arasındakı əlaqəni 

araşdırmışlar. Nəticələrə görə daxili investisiya 

xarici investisiya üçün bələdçi rolu oynayır. 

Empirik nəticələr göstərir ki, daxili investisiya-

nın 1 vahid dəyişməsi xarici investisiyaya 0.14 

vahid təsir göstərir (2004).[8] 

Herzer və Şrotenin  Almaniya və ABŞ-ın 

nümunəsində apardığı araşdırmalara görə 

Almaniyada xarici və daxili investisiya ara-

sında uzun müddətdə mənfi, qısa müddətdə 

isə müsbət əlaqə tapılmışdır.  Amerika üçün 

isə hər iki halda düz mütənasib əlaqə müəy-

yənləşmişdir (2007).[10] 

Sauramo Finlandiyanın  timsalında 1965-

2006-cı illəri əhatə edən period üçün xarici və 

daxili investisiya arasındakı əlaqəni araşdır-

mış və müəyyən etmişdir ki, xarici investisi-

yanın bir vahid artması daxili investisiya 

qoyuluşlarının bir vahid azalması ilə nəti-

cələnib (2008).[12] 

Hazem, Gassan, və Samerməqalələrində 

1980-2010-cu illər zaman aralığında İordaniya 

iqtisadiyyatında investisiyaların amillərinin ten-

densiyalarını təhlil etmişlər. Tədqiqatda islahat-

lardan sonrakı (post-reform) dövr cəhdlərini 

əsas götürərək qısa və uzun müddətli dövr üçün 

kointeqrasiya üsulu ilə investisiya proseslərinin 

dəyişənlərinin dinamikalarını qiymətləndirmiş-
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lər. NəticədəÜDM və ixrac və onun əhəmiy-

yətliliyi daxili investisiyaları stimullaşdırır.[7] 

Xarici və daxili investisiyalar 

İqtisadi və sosial inkişaf strategiyasının 

mühüm tərkib hissələrindən biri də  xarici 

investisiyaların ölkə iqtisadiyyatına cəlb edil-

məsidir. Bu sahədə aparılmış tədqiqatlarda 

daha çox birbaşa xarici investisiyaların təsiri-

nin qiymətləndirilməsi halı müşahidə olunsa 

da, araşdırmada ölkə iqtisadiyyatına qoyul-

muş ümumi xarici investisiyalar tədqiq olun-

muşdur. 

Məlumdur ki, xarici investisiyaların həcmi 

iqtisadi inkişafa birbaşa təsir göstərən faktorlar 

sırasındadır. Belə ki, investisiyalar – xüsusilə də 

xarici investisiyalar ölkə iqtisadiyyatına makro-

iqtisadi baxımdan bir sıra istiqamətlərdə təsir 

göstərmək gücündədir. Məsələyə qısa müddət 

prizmasından yanaşası olsaq, investisiyalar 

məcmu tələbə təsir etmək gücündədir. Belə ki, 

bu faktorda baş verən böyük həcmli artma və 

azalmalar nəticəsində məcmu tələb dəyişə bilər 

ki, bu da öz növbəsində istehsal və məşğulluq 

kimi göstəricilərin dəyişməsinə səbəb olacaqdır. 

Uzun müddətdə isə iqtisadiyyata investisiya 

axını kapital yığımına təsir göstərir. Avadanlıq 

və tikililərin artımı iqtisadi artımın olmasını 

şərtləndirir. 

Xarici investorlar üçün hər hansı ölkə iqti-

sadiyyatına investisiya qoymaq üçün üç qrup 

faktor mövcuddur ki, onları şərti olaraq üç 

qrupa bölmək mümkündür: İctimati-siyasi, 

iqtisadi-sosial və hüquqi-təşkilatı təminat. Bu 

faktorları analiz etsək onların hər birinin xü-

susi çəkisinin olduğunu, biri olmadan digər-

lərinin də işə yaramadığını görə bilərik. İcti-

mai-siyasi faktorlar investorlar üçün ölkədə 

siyasi sabitliyin, hüquq və bərabərliklərin 

qorunmasının, müharibə təhlükəsinin olma-

ması və s kimi halların baş verməyəcəyi 

baxımından önəmlidir. İqtisadi-sosial faktor-

lara ölkənin inkişaf tempi, artım səviyyəsi, 

milli valyutanın sabitliyi, inflyasiya, vergi 

dərəcələri və s. daxildir. Hüquqi – təşkilatı 

məsələlər də xarici investorlar üçün olduqca 

əhəmiyyətlidir. Ölkənin beynəlxalq konven-

siyalara, götürdüyü öhdəliklərə sadiqliyi, yerli 

qanunçuluq mühitinin vəziyyəti, dövlət 

orqanlarının xarici investisiyaların cəlbi üçün 

təşkilati fəaliyyətləri və təbliğat vasitələri ol-

duqca mühümdür [11].  

Azərbaycanın uzunmüddətli dövrdə daya-

nıqlı və tarazlı inkişafının təmin olunmasında 

iqtisadiyyata investisiyaların cəlb edilməsi xü-

susi rol oynayacaq. İnvestisiyaların tələb olunan 

həcm və keyfiyyətinin təmin edilməsi məq-

sədilə əlverişli investisiya mühitinin yaxşılaşdı-

rılması qarşıda duran əsas vəzifələrdəndir. İn-

vestisiyaların cəlb edilməsi baxımından təşviqi 

məsələlər və beynəlxalq maliyyə təşkilatların-

dan faydalanmaq da xüsusi çəkiyə malikdir. Bu 

baxımdan müasir dövrdə geniş vüsət almış İs-

lam Bankçılığı və İslam maliyyəsi istiqamətləri 

də ön plana çıxa bilər. 

Xarici və daxili investisiyalar üzrə Azər-

baycanın mövcud vəziyyətinin təhlili 

Azərbaycan iqtisadi potensiala malik ölkə 

olmaqla inkişaf səviyyəsini yüksəltdikcə həm 

xarici investisiyaların cəlb olunması, həm da 

daxili investisiyaların miqdarı artım tempi 

göstərmişdir. Bu məqsədlə tədqiqatımızda 

2000-ci ildən 2014-cü ilə qədər Azərbaycan 

Respublikası Dövlət Statistika Komitəsininil-

likməlumatları əsasında daxili və xarici investi-

siyaların dinamikalarını analitik təhlil etmişik. 

2014-ci ildə 2000-ci illə müqayisədə bütün 

maliyyə mənbələrindən ölkə iqtisadiyyatına 

yönəldilmiş investisiyalar 17 dəfə artaraq 

21890.7 mln. manat,daxili investisiyaların 

həcmi 28 dəfə artaraq 12715 mln. manat, 

xarici investisiyaların həcmi isə 11 dəfə arta-

raq 9175.7 mln. manat olmuşdur. 

Ümumi investisiya qoyuluşları 2009-cu il 

istisna olmaqla demək olar ki, artan dinamika 

üzrə hərəkət edir. 2009-cu ildə azalmanın əsas 

səbəbi kimi dünya iqtisadi böhranını göstər-

mək olar.Təbii ki, qlobal iqtisadi çətinliklər 

ölkəmiz üçün xaricdən investisiya qoyuluşla-

rının həcmini azaltmış və bu da ümumilikdə 

investisiya qoyuluşlarının həcminə mənfi təsir 

göstərməlidir. Qrafikdən də göründüyü kimi 

iqtisadi böhran özünü daha çox xarici investi-

siyaların dinamikasında  göstərmişdir. 
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Şəkil №1 

Xarici və daxili investisiyaların dinamikası 

 
Mənbə: ARDSK 

 

1994-cü ildə neft kontraktının imzalanması 

ilə Azərbaycan neftini dünya bazarına ixrac 

edə bilmişdir. Bununla da ölkəyə gələn xarici 

valyuta hesabına iqtisadiyyat inkişaf etməyə 

başlamışdır. Müqayisələrdən göründüyü kimi 

ciddi artım daxili investisiyaların həcmində 

baş verir. Səbəblərdən biri kimi Azərbaycanın 

neft ölkəsi olmasını və neftdən gələn gəlirlə-

rin dövlətin investisiyalarının həcminin art-

masına müsbət təsirini göstərə bilərik. 2015-

ci ildə dünya bazarında neftin qiymətinin 

kəskin aşağı düşməsini nəzərə almasaq artan 

neft tələbi və qiyməti ilə ölkəmizin gəlirləri 

artmışdır. Qrafik təhlilimiz Azərbaycan Res-

publikasının Dövlət Statistika Komitəsinin 

rəsmi məlumatlarına əsaslandığından və 

elektron səhifədə 2014-cü ilə qədər məlumat-

lar verildiyi üçün 2014-cü ilə qədər olan 

dövrlə kifayətlənməli oluruq. Lakin növbəti 

hissələrdə ekonometrik qiymətləndirmələrdə 

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 

rüblük məlumatları vasitəsilə 2015-ci il də 

daxil olmaqla qiymətləndirmələr aparılmışdır. 

İstifadə olunan məlumatlar 

Araşdırmada asılı dəyişən olaraqxarici in-

vestisiya (For_inv), izahedici dəyişənlər kimi 

isə daxili investisiya (Dom_inv), real effektiv 

məzənnə (rem), neft üzrə ixrac (export_oil), 

qeyri-neft üzrə ixrac (export_nonoil) və qısa-

müddətli depozitlərə faiz dərəcəsi (ra-

te_shortdep) götürülmüşdür. Mövsumi təsirlər 

aradan qaldırılmış və stasionarlığım təmin 

olunması məqsədilə loqarifmik ifadədə birinci 

tərtib fərqlərdən istifadə olunmuşdur. 

Göstəricilər Azərbaycan Respublikası 

Dövlət Statiskita Komitəsi və Mərkəzi Bankın 

statistik məlumatlarından əldə edilmişdir. 

Məlumatlar rüblük olmaqla istifadə edilib və 

2001-2015-ci illəri əhatə edir. 

Xarici investisiyaların ekonometrik 

qiymətləndirilməsi 

Ekonometrik təhlildə istifadə etdilmiş xari-

ci və daxili investisiyalar 2005-ci ilə görə he-

sablanmış ÜDM deflyatoru ilə real qiymətlərə 

çevrilmişdir. Göstəricilər rüblük olduğu üçün 

mövsumi təsirlərin olduğu aydındır. 

İlk növbədə sıralarıın loqarifmasını hesab-

lamaqla təhlilə başlayaq. Əksər hallarda təhli-

lin keyfiyətli və rahat olması baxımından ve-

rilmiş sıraların loqarifmasından istifadə edilir. 

(l_for_inv və l_dom_inv). 
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Şəkil №2 

Modeldə istifadə olunan zaman sıralarının qrafik təsviri 

 
Mənbə: Müəlliflər tərəfindən tərtib olunmuşdur 

 

Zaman sıralarında mövsümü təsirlər və bir 

neçə zaman anında ani qiymət dəyişmələri ola 

bilər.Bu isə əsas məqsəddən kənarlaşmalara, 

dəqiq nəticələr ala bilməməyə səbəb yara-

dır.Bu məqsədlə Eviews proqram paketinin 

köməkliyi ilə mövsümi təsirləri aradan qal-

dırmağa çalışaq. 

 

Şəkil №3 

Mövsümi təsirlər aradan qaldırıldıqdan sonra 

 
Mənbə: Müəlliflər tərəfindən tərtib olunmuşdur 

 

Ekonometrik təhlillər və qiymətləndirmə 

apardıqda ən önəmli məsələ istifadə olunan 

zaman sıralarının stasionar olmasıdır. Stasio-

narlıq götürülən zaman intervalında məlmat-

ların riyazi gözləməsinin və standart kənar-

laşmasının sabit olması deməkdir.  

Stasionarlığı vahid kök testi vasitəsilə 

Augmented Dicky Fuller (ADF) və Phlips 

Perron (PP) testlərini istifadə etməklə yoxla-

maq olar. Qeyd edək ki, vahid kök testləri 

mövsümi təsirlər aradan qaldırıldıqdan sonra-

kı sıralara tətbiq olunmuşdur. 

İstifadə edəcəyimiz sıraların stasionarlığını 

test etmişik. Qeyd edək ki, burada sıralar 

ÜDM deflyatoru ilə real ifadəyə çevrilmiş 

sıralardır. Nəticələr sıraların demək olar ki, 

stasionar olmadığını göstərir. Bu məqsədlə 

sıraların birinci tərtib fərqlərindən istifadə 
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olunur. Bütün sıraların modeldə stasionar və 

eyni tərtibdən fərqlərinin istifadə olunmasının 

vacibliyini nəzərə alaraq bütün sıraların birin-

ci tərtib fərqlərinin stasionarlığını yoxlayaq. 

 

Cədvəl №1 

Vahid kök testləri (birinci tərtib fərqlərlə) 

Mənbə: Müəlliflər tərəfindən tərtib olunmuşdur 

 

Vahid kök testlərinin nəticələrinə baxdıqda 

hər üç zaman sırasının birinci tərtib fərqlərinə 

görə stasionar olduğu görünür. Bu məqsədlə 

də təhlil üçün birinci tərtib fərqlərdən istifadə 

edilir. Çünki ekonometrik təhlillərdə əsas 

şərtlərdən biri sıraların stasionar olmasıdır. 

Stasionarlığın təmin edilməsindən sonra mo-

deldə istifadə edəcəyimiz göstəricilərin statis-

tik təsvirinə diqqət yetirmək lazımdır. İstifadə 

etdiyimiz dəyişənlərin əksəriyyəti üçün orta 

və median üst üstə düşür, yəni çox kiçik 

fərqlənir. 

Model üçün riyazi yazılışı formalaşdıraq. 

Aşağıda modelin riyazi forması verilmişdir. 

Burada birinci tərtib fərqlərdən istifadə olun-

duğuna görə dəyişənlərin qarşısındakı Δ 

işarəsi fərqləri əks etdirir. 
∆𝑋𝑎𝑟𝑖𝑐𝑖 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑠𝑖𝑦𝑎𝑙𝑎𝑟
= 𝑐(0) + 𝑐(1) ∗ ∆𝐷𝑎𝑥𝑖𝑙𝑖 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑠𝑖𝑦𝑎𝑙𝑎𝑟 + 𝑐(2)
∗ ∆Ü𝐷𝑀 + 𝑐(3) ∗ ∆𝑄𝑒𝑦𝑟𝑖 − 𝑛𝑒𝑓𝑡 𝑖𝑥𝑟𝑎𝑐𝚤 + 𝑐(4)
∗ ∆𝑁𝑒𝑓𝑡 𝑖𝑥𝑟𝑎𝑐𝚤 + 𝑐(5)
∗ ∆𝑄𝚤𝑠𝑎𝑚ü𝑑𝑑ə𝑡𝑙𝑖 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑧𝑖𝑡𝑙ə𝑟ə 𝑓𝑎𝑖𝑧 𝑑ə𝑟ə𝑐ə𝑠𝑖
+ 𝑐(5) ∗ ∆𝑅𝑒𝑎𝑙 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣 𝑚ə𝑧ə𝑛𝑛ə 

Modeldə istifadə olunacaq sıraların korel-

yasiya münasibətlərini nəzərdən keçirməyə 

ehtiyac vardır. Korelyasiya münasibəti dəyi-

şənlər arasındakı əlaqənin mənfi yaxud müs-

bət olduğunu ilk başdan söyləməyə imkan 

verir. Həmçinin korelyasiya əmsalı xətti 

əlaqənin olub olmamasını müəyyən edir. Belə 

ki, korelyasiya əmsalı 0-a yaxın olduqda xətti 

əlaqənin olmaması, müsbət vahidə yaxın ol-

ması xətti düz əlaqənin olması və mənfi va-

hidə yaxın olması əks xətti əlaqənin olması 

kimi şərh olunur. Lakin burada biz xarici in-

vestisiyalarla digər izahedici dəyişənlərin ay-

rılıqda korelyasiya münasibətinə baxırıq. Bu-

rada əlaqənin mənfi yaxud müsbət olmasını 

demək mümkün olsa da, xəttiəlaqə yalnız iki-

likdə dəyişənlərə məxsus edilir, yəni ümumi 

modeldə bütün izahedici dəyişənlərin iştirak 

etdiyini nəzərə almalıyıq. Cədvəl 2-də korel-

yasiya matrisi təqdim olunmuşdur. Nəticələr 

diqqət yetirməklə xarici investisiyalara müs-

bət və mənfi korelyasiya münasibətində olan 

dəyişənləri müəyyən etmək olar. 

Yuxarıda mərhələli şəkildə test və təhlil 

edildikdən sonra artıq modelin qurulmasına 

keçmək olar. Modelin riyazi formada yazılı-

şını Eviews proqram paketində daxil etməklə 

ən kiçik kvadratlar üsulu vasitəsilə modeli 

quraq. Aşağıda modelin nəticələri təqdim 

olunur. 

 

Dəyişənlər İntercept
intercept 

və trend
none İntercept

intercept 

və trend
none

Xarici İnvestisiyalar -10.56
***

-10.52
***

-10.56
***

-17.00
***

-20.73
***

-17.30
***

Daxili İnvestisiyalar -8.54
***

-9.02
***

-8.56
***

-8.52
***

-9.04
***

-8.54
***

ÜDM -25.42
***

-25.23
***

-25.66
***

-37.14
***

-36.53
***

-37.59
***

Qeyri-neft üzrə ixrac -6.57
***

-6.50
***

-6.64
***

-64.14
***

-65.39
***

-62.85
***

Neft üzrə ixrac -9.84
***

-9.82
***

-9.95
***

-20.69
***

-26.62
***

-20.90
***

Real effektiv məzənnə -11.15
***

-6.31
***

-11.26
***

-18.68
***

-23.74
***

-18.96
***

Qısamüddətli depozitlərə faiz 

dərəcəsi
-6.90

***
-6.87

***
-6.96

***
-33.64

***
-33.45

***
-34.07

***

ADF testi PP testi
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Cədvəl №2 

Korelyasiya matrisi (loqarifm və birinci tərtib fərqlər əsasında) 

Correlation 
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Xarici İnvestisiyalar 1.000             

Daxili İnvestisiyalar -0.199 1.000           

ÜDM 0.158 0.122 1.000         

Qeyri-neft üzrə ixrac 0.101 0.074 -0.257 1.000       

Neft üzrə ixrac -0.224 0.333 0.166 -0.061 1.000     

Real effektiv məzənnə -0.286 0.406 0.250 -0.032 0.042 1.000   

Qısamüddətli depozitlərə faiz dərəcəsi -0.249 0.044 -0.012 0.255 -0.042 -0.001 1.000 

Mənbə: Müəlliflər tərəfindən tərtib olunmuşdur 

 

Nəticələr izahedici dəyişənlərin asılı 

dəyişəni 32% izah edə bildiyini göstərir ki, bu 

da normal hesab edilə bilər. Həmçinin digər 

test nəticələri qənaətbəxşdir. İndi izahedici 

dəyişənlərin təsirlərinə diqqət edək. Öncəliklə 

qeyd edək ki, burada istifadə olunan 

dəyişənlər real göstəricilərin zaman sıraları-

nın loqarifmik birinci tərtib fərqləridir. Bu 

modifikasiya interpritasiyaya ciddi təsir etmir, 

sadəcə əmsallar vasitəsilə multiplikativ ef-

fektlər fərqlənir. 

Şəkil №4 

EViews proqramında modelin nəticələri 

 
Mənbə: Müəlliflər tərəfindən tərtib olunmuşdur 

 

Daxili investisiyaların artımı xarici investi-

siyalara kiçik əmsalla olsa da, mənfi təsir 

edir. Lakin bu nəticə statistik baxımdan 

əhəmiyyətli hesab oluna bilmir. ÜDM, qeyri-

neft ixracının artımın xarici investisiyaların 

artımına təsirləri müsbət, neft ixracı, qısa-

müddətli depozitlərə faiz dərəcəsi və real ef-

fetkiv məzənnənin artımının təsirləri isə mən-

fidir. ÜDM, qısamüddətli depozitlərə faiz 

dərəcəsi və real effetkiv məzənnənin artımı-

Method: Least Squares

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

DL_DOM_INV -0.01257 0.08814 -0.14261 0.8871

DL_GDP 1.10371 0.36515 3.02266 0.0039

DL_EXPORT_NONOIL 0.17361 0.08587 2.02169 0.0483

DL_EXPORT_OIL -0.29359 0.13837 -2.12180 0.0385

DL_RATE_SHORTDEP -0.48667 0.17923 -2.71537 0.0089

DL_REM -1.77319 0.65437 -2.70977 0.0091

R-squared 0.32074 0.0230

Adjusted R-squared 0.25666 0.2373

S.E. of regression 0.20458 -0.2396

Sum squared resid 2.21812 -0.0283

Log likelihood 13.06858 -0.1571

Durbin-Watson stat 1.86552

    Akaike info criterion

    Schwarz criterion

    Hannan-Quinn criter.

Dependent Variable: DL_FOR_INV

Date: 04/14/16   Time: 15:03

Sample (adjusted): 2001Q2 2015Q4

Included observations: 59 after adjustments

    Mean dependent var

    S.D. dependent var
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nın əmsalları 10%, 5% və 1%-lik, qeyri-neft 

ixracıvə neft ixracıartımının əmsalları 10% və 

5%-lik dayanıqlılıq səviyyələrində statistik 

əhəmiyyətli hesab olunur. 

Alınmış nəticələr əsasında xətti model : 

DL_FOR_İNV=-

0.01257*DL_DOM_İNV+ 

1.1037*DL_GDP+ 0.1736* 

*DL_EXPORT_NONOİL- 

0.2936*DL_EXPORT_OİL- 

0.4867*DL_RATE_SHORTDEP- 

1.7732*DL_REM 

Modelin nəticəsi əsasında təsirləri 

qiymətləndirmək mümkündür. Multiplikator-

lar içərisində ÜDM və real effektiv 

məzənnənin artımlarının əmsalları digərləri 

ilə müqayisədə kifayət qədər böyükdür. 

Ekonometrik modellərdə digər şərtlərdən 

biri də qalıqların normal paylanmaya malik 

olmasıdır. Bu baxımdan qalıqlarının paylan-

ması qrafikini və test nəticələrini aşağıda 

təqdim edirik. 

Şəkil №5 

Qalıqların normal paylanması 

 
Mənbə: Müəlliflər tərəfindən tərtib olunmuşdur 

 

Şəkil 5-ə əsasən model nəticələrinin 

qalıqların normal paylanmaya malik olmasını 

əsas götürərək əhəmiyyətli olduğunu demək 

olar. 

 

NӘTİCӘ 

Tədqiqat nəticəsindədaxili investisiyaların 

xarici investisiyalara mənfi əmsalla (-.01257) 

təsir etməklə, statistik əhəmiyyətə malik ol-

maması,ÜDM və qeyri-neft ixracının xarici 

investisiyalara təsirləri müsbət olmaqla (uy-

ğun olaraq 1.1037 və 0.1736) statistik 

əhəmiyyətli olması,Neft ixracı, qısamüddətli 

depozitlərə faiz dərəcəsi və real effektiv 

məzənnənin xarici investisiyalara təsirləri 

mənfi (uyğun olaraq - 0.2936, - 0.4867 və - 

1.7732) və statistik olaraq əhəmiyyətli olması 

müəyyən olunmuşdur. 
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Сулейманов А.С., Касумов И.,  

Алекберов Э.Э., Алескерова Н.М., Мусаев Р.Р. 

Эконометрическая оценка иностранных инвестиций в экономике Азербайджана 

 

Резюме 

Цель исследования -эконометрическая оценка иностранных инвестиций, охватывающих 2001-

2015 гг. на основе квартальных временных рядов для экономики Азербайджана.  

Методология исследования -в первую очередь, был проведен графический анализ на основе 

динамик иностранных и внутренних инвестиций, затем избраны влияющие показатели на ино-

странные инвестиции, ВВП с дефлятором приведены в реальное состояние, устранены сезонные 

влияния и с точки зрения обеспечения стационарности, используя различия первого порядка в 

логарифмическом выражении, проведены статистические тесты и построена модель эконометри-

ческой регрессии. 

Результат исследования -между иностранными инвестициями и ВВП, не-нефтяным экспор-

том получена положительная, с нефтяным экспортом, процентной ставкой по краткосрочным де-

позитам и реальным эффективным курсом отрицательная и статистически значимая связь, однако, 

несмотря на отрицательную связь в малом выражении между внутренними и иностранными инве-

стициями, она была статистически не значимая. 

Ключевые слова: иностранные инвестиции, эконометрическая оценка, модель регрессии. 

 
Suleymanov A.S., Gasimov I.J.,  

Alakbarov E.E., Alasgarova N.M., Musayev R.R. 

Econometric estimation of foreign investments in Azerbaijan’s economy 

 

Abstract 

Purpose of the research - econometric estimationof foreign investments covering the 2001-2015 

years on the basis of quarterly time series for Azerbaijan economy.  

Methodology - firstly, there was conducted a graphically analyses on the basis of dynamics of foreign 

and domestic investments, then were selected influencing indicators on foreign investment, GDP with the 

deflator were converted to real condition, were eliminated the seasonal influences and in terms of provid-

ing the stationary by using first-order differences in logarithmic expressionwere conducted statistical tests 

and was constructed a model of econometric regression. 

Findings - was obtaineda positive relationship between foreign investments and GDP, non-oil exports, 

negative and statistically significant relationship with the oil export, interest rate on short-term deposits 

and real effective rate, but despite the existence of a negative relationship between domestic and foreign 

investmentsin small expression it was statistically not significant. 

Key words: foreign investments, econometric estimation, regression model. 
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