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ŞİRİNOVA S.T. 

AMEA İqtisadiyyat İnstitutunun elmi işçi  

 

QEYRİ-NEFT SӘNAYE SEKTORUNUN DAVAMLI İNKİŞAFINDA DÖVLӘTİN 

İNVESTİSİYA SİYASӘTİNİN ROLU 

 

Xülasə 
Tədqiqatın məqsədi – milli iqtisadiyyatın inkişafında mühüm əhəmiyyət kəsb edən sənayenin qeyri-

neft sektorunda investisiya qoyuluşlarının müasir vəziyyətinin qiymətləndirilməsi  

Tədqiqatın metodologiysı analitik və müqayisəli təhlil, müxtəlif yanaşmalar. 

Tədqiqatın nəticələri – iqtisadiyyatın qeyri-neft sektorunun perspektiv inkişafı üçün investisiyaların 

yönəldilməsinin əsas sahə və istiqamətləri araşdırılaraq ümumiləşdirilib.  

Açar sözlər: milli iqtisadiyyat, sənaye sahələri, investisiya, davamlı inkişaf, əsas kapital, əhalinin 

məşğulluğu. 

 

GİRİŞ 

Ölkədə mövcud olan iqtisadi vəziyyət, 

müstəqil milli iqtisadiyyatın formalaşması 

onu sübut edir ki, müasir dövrdə ölkəyə inves-

tisiyaların cəlb edilməsi obyektiv zərurətə 

çevrilmişdir. Respublikanın gələcək iqtisadi 

perspektivləri və dünya təsərrüfat sisteminə 

tam hüquqla inteqrasiyası bu sahədə mövcud 

olan problemlərin həll olunması  ilə sıx 

şəkildə bağlıdır. 

Ölkənin siyasi və iqtisadi sabitliyi, təbii re-

sursların zənginliyi, coğrafi baxımdan əlverişli 

mövqeyi, o cümlədən sadələşdirilmiş vergi və 

gömrük sisteminin mövcudluğu xarici investor-

ların ölkə iqtisadiyyatına cəlb edilməsinə 

əhəmiyyətli dərəcədə şərait yaradır. 

Son illər Azərbaycan Respublikasının val-

yuta ehtiyatlarının əhəmiyyətli dərəcədə art-

ması ölkədə uğurlu investisiya siyasətinin 

həyata keçirilməsinə geniş imkanlar yaradır. 

Azərbaycanda reallaşdırılan uğurlu neft stra-

tegiyası, qeyri-neft sahələrinin inkişaf etdi-

rilməsi istiqamətində həyata keçirilən təd-

birlər nəticəsində ölkənin maliyyə imkanları 

genişlənir. Ölkəmizin valyuta imkanlarının 

artması bütün lazımi infrastruktur layihələrini 

vaxtında və müvəffəqiyyətlə reallaşdırmağa 

imkan verir. Həyata keçirilən iqtisadi si-

yasətin ən mühüm istiqamətlərindən biri xari-

ci investisiyaların, qabaqcıl texnologiyaların 

cəlb olunmasıdır. Milli iqtisadiyyata xarici 

maliyyə sərmayələrinin cəlb edilməsi ölkənin 

mühüm dünya neft şirkətləri ilə “Əsrin 

müqaviləsi”nin bağlanması ilə əlaqədar idi. 

Sonralar Azərbaycanda uğurla həyata keçirilən 

iqtisadi və siyasi islahatlar ölkə iqtisadiyyatına 

investisiya qoyuluşları prosesinə marağı artır-

maqla onu daha da sürətləndirir. Bu günədək 

Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə xarici 

dövlətlər arasında investisiyalaın təşviqi və 

qorunması haqqında 46 saziş imzalanmışdır. 

Təkcə ötən il ölkə iqtisadiyyatına 10,5 milyard 

dollar məbləğində  xarici investisiya qoyul-

muşdur. Bu investisiyaların yarıdan çoxu qey-

ri-neft sektoruna yönəlmişdir. Qeyri-neft sekto-

runa birbaşa xarici sərmayələr üzrə ən böyük 

investorlar 26 faizlik payla Türkiyə, 16 faizlik 

payla Böyük Britaniya və 12 faizlik payla ABŞ 

olmuşdur. Hazırda ölkədə 6857 xarici investi-

siyalı müəssisə fəaliyyət gösrərir. Dünya təsər-

rüfatının inkişafının əsas meyllərindən və 

səciyyəvi xüsusiyyətlərindən biri xarici investi-

siyaların həcminin əhəmiyyətli dərəcədə  art-

ması, onların artım templərinin sürətləndi-

rilməsi sayılır. Xarici investor mütərəqqi 

texnologiyaların tətbiqi, daha böyük miqyasda 

məhsul buraxılışı, daha yeni bazarları cəlb 

etmək hesabına hökmranlıq edə bilər. Azər-

baycanda aparılan iqtisadi siyasət ölkə iqtisa-

diyyatına xarici investisiyaların əlverişli axını-

nı təmin edir.  

2015-ci ilin sosial-iqtisadi inkişafının ye-

kunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olu-

nan iclasında Azərbaycan Prezidenti İlham 

Əliyev cıxışında demişdir: ”Bu il biz xarici 

investisiyaları Azərbaycana daha böyük həcm-

də cəlb etməliyik. Düzdür, bu gün dünya 

miqyasında xarici investisiyalar uğrunda mü-
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barizə aparılır. Ancaq Azərbaycan xarici 

sərmayə üçün çox gözəl ölkədir, xarici 

sərmayələr qorunur. Düzdür, sərmayələr daha 

çox neft sektoruna qoyulur. Ancaq, eyni za-

manda, son vaxtlar qeyri-neft sektoruna da 

xarici sərmayə qoyulması müşahidə olunur. 

Biz çalışmalıyıq ki, xarici sərmayəni ölkəmizə 

cəlb edək, xüsusilə qeyri-neft sektoruna. O 

sahələrə ki, öz növbəsində bu sahələrin inkişafı 

ixrac potensialımızı gücləndiricək və idxaldan 

asılılığımızı azaldacaq. Bizim imkanlarımız, 

artan iqtisadi inkişafımız, genişlənən daxili ba-

zarımız, eyni zamanda, regional bazarlar hesab 

edirəm ki, potensial investorlar üşün cəlbedici 

ola bilər. Bir sözlə, bu istiqamətdə çox ciddi iş 

aparılmalıdır və nəticə olmalıdır.”   “Azərbay-

can Respublikasında sənayenin inkişafına dair 

2015-2020-ci illər üçün Dövlət Proqramı”nda” 

qeyri-neft sektoruna yerli və xarici investisiya-

ların cəlb edilməsinin  stimullaşdırılması, qa-

baqcıl texnologiyaların transferi və mənimsə-

nilməsi istiqamətində tədbirlərin həyata keçi-

rilməsi xüsusilə qeyd olunmuşdur.  

İndiki mərhələdə dövlətin iqtisadi siyasəti-

nin əsas vəzifəsi ölkədə rəqabətqabiliyyətli iq-

tisadiyyatın formalaşması üçün şərait yarat-

maqdır. 

 

Qeyri-neft sektoruna investisiya qoyu-

luşlarının inkişaf səviyyəsi         

 Azərbaycan hökuməti Dövlət Neft Fondu-

nun gəlirlərinin müəyyən hissəsini hər il 

büdcəyə köçürməklə, ondan iqtisadiyyatın 

qeyri-neft sektoruna və sosial infrastruktur 

obyektlərinə investisiya kimi istifadə edir. 

Bundan başqa, hökumət düzgün olaraq inkişa-

fın indiki mərhələsində “Azərbaycan İnvesti-

siya Şirkəti” vasitəsilə neft gəlirlərindən emal 

sənayesinin və prioritet sahələrinin inkişafı 

üçün investisiya kimi istifadə edilməsini də 

həyata keçirir. Məqsədəuyğun olar ki, həmin 

vəsaitlərdən aqrar-sənaye kompleksinin inki-

şafı üçün də istifadə edilsin.  Dövlət Neft 

Fondunun vəsaitlərindən  emal sənayesində və 

aqrar-sənaye kompleksində investisiya kimi 

istifadə edilməsi ölkənin  iqtisadi inkişafını  

sürətləndirər. Dövlət investisiya resurslarının 

kifayət qədər mövcud olduğu bir şəraitdə 

sənayenin qeyri-neft emal sahələrinin və 

aqrar-sənaye kompleksinin dövlət vəsaitləri 

hesabına birbaşa inkişaf etdirilməsinin döv-

lətin investisiya siyasətinə daxil edilməsi 

zərurətini yaradır. İqtisadiyyatın diversifikasi-

yası,  əmtəə, əmək və kapital bazarında yaxın 

gələcəkdə tarazlığın təmin olunması tələb edir 

ki, dövlət investisiyaları ölkə sənayesinin pri-

oritet emal sektoruna və aqrar-sənaye komp-

leksinə böyük həcmdə birbaşa istiqamətləndi-

rilsin. 

Azərbaycan hökumətinin investisiya si-

yasətinin mahiyyəti  dövlət investisiyaların-

dan istehsal və sosial infrastruktur obyektləri-

nin modernləşdirilməsində iri miqyasda isti-

fadə etməkdən, qeyri-neft sənaye sahələrinə 

özəl sektorla  partnyorluq əsasında dövlət 

investisiyası qoymaqdan, digər sahələrin inki-

şafı üçün tələb olunan investisiya qoyuluşu-

nun maliyyələşdirilməsinin əsasən yerli özəl 

və xarici investisiyaların hesabına həyata ke-

çirilməsindən və özəlləşdirmə prosesində in-

vestisiya müsabiqələrinə üstünlük verilməsin-

dən ibarətdir. 

İnvestisiya mühitinin, xüsusilə də region-

larda daha da yaxşılaşdırılmasını təmin etmək, 

investorların hüquq və qanuni mənafelərini 

qorumaq, sağlam rəqabəti inkişaf etdirmək 

məqsədilə “İnvestisiya fəaliyyəti haqqında” 

yeni qanun hazırlanmışdır. Sahibkarlığın inki-

şafına dövlət dəstəyinin artırılması  məqsədilə 

2004-cü ildə Bakı Biznes Mərkəzi və İxracata 

Yardım Fondu təsis edilmiş, BMT-nin İnkişaf 

Proqramı ilə birgə sənaye mərkəzinin texniki-

iqtisadi əsaslandırılması tərtib edilmiş, müva-

fiq ərazi ayrılmışdır. Sahibkarlığın inkişafına 

ayrılan vəsaitlərin xüsusilə regionlarda yerləş-

dirilməsini təmin etmək üçün 2004-cü il 4 

may tarixli prezident fərmanı ilə Sahibkarlığa 

Kömək Milli Fondunun vəsaitinin istifadəsi 

qaydalarına əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 

Sovet dövrü ilə müqayisədə milli iqtisadiy-

yata qoyulan investisiyaların maliyyə mən-

bələrində də ciddi dəyişikliklər baş vermişdir 

(cədvəl 1). 
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Cədvəl №1 

Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşu   (milyon manat) 

Әsas göstəricilər 2010 % 2014 % 2010-2014 % 

İnvestisiyalar, cəmi 9905,6 100 17618,65 100 32130,9 100 

 Xarici investisiyalar  425,7 4,3 460,2 2,6 2674,5 8,3 

Daxili investisiyalar  5575,1 56,3 8566,5 48,6 31303,5 97,4 

Mənbə: Azərbaycanın statistik göstəriciləri, Dövlətstatkom,B. 2015,əsasında müəllif tərtib et-

mişdir. 

 

Əvvəllər investisiyalar əsasən dövlət 

büdcəsinin və dövlət təsərrüfat subyektlərinin 

vəsaitləri hesabına maliyyələşdirilirdi. Özəl 

təsərrüfat subyektlərinin və əhalinin vəsaitləri 

az məbləğ təşkil edirdi. İqtisadi islahatlar döv-

ründə müəssisə və təşkilatların vəsaitləri üs-

tünlük təşkil etməyə başladı.  İnvestisiya 

qoyuluşlarının maliyyə mənbələrinə gəldikdə 

isə demək olar ki, onların əksəriyyətini daxili 

mənbələr təşkil edir. 

Cədvəl №2 

Maliyyə  mənbələri üzrə əsas kapitala  yönəldilmiş investisiyaların strukturu 

(milyon manat) 
 2010 % 2013 % 2014 % 

Maliyyə mənbələri üzrə :       

Əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar, cəmi 9905.7 100 17850,8 100 17618,6 100 

Müəssisə və təşkilatların öz vəsaitləri (dövlət və 

müəssisələr) 

 

5041,7 

 

50.9 

 

7826,6 

 

43,8 

 

9131,0 

 

51,8 

Bank kreditləri 643,9 6.5 859,0 4,8 630,5 3.6 

Əhalinin şəxsi vəsaiti 373,2 32.9 455,3 45,3 561,3 3,2 

Büdcə vəsaitləri 3255,4 31.1 8081,3 97,3 6724,6 38,2 

Mənbə: “Azərbaycanın statistik göstəriciləri”, 2015 

 

2014-cü ildə Azərbaycan iqtisadiyyatına 

daxili mənbələr hesabına 17618,6 milyon 

manat  məbləğində investisiya qoyulmuşdur. 

Ondan da 460,2 milyon manatı və ya 2,6 faizi 

xarici, 8566,5 milyon manatı və ya 48,6 faizi 

daxili investisiyalar təşkil edir. Daxili investi-

siyaların 9131 milyon manatı və ya 51,8 faizi 

müəssisə və təşkilatların öz vəsaitlərinin, 

qalan hissəsi isə digər mənbələrin (bank kre-

ditləri, əhalinin şəxsi vəsaiti və büdcə vəsait-

ləri) payına düşür. Qeyd etmək lazımdır ki, 

digər mənbələr arasında əsas investisiya qoyu-

luşu, yəni 6724,6 milyon manatı və ya 38,2 

faizi  büdcə vəsaitlərinin payına düşür. 

Dövlət başçısı İlham Əliyevin müvafiq 

fərmanı ilə 2008-ci ilin avqust ayında Azər-

baycanda ərzaq təhlükəsizliyinin təmin 

edilməsi məqsədilə mühüm Dövlət Proqramı 

qəbul olunmuşdu. Bu məqsədlə ölkədə, xüsu-

silə ayrı-ayrı bölgələrdə mühüm işlər görül-

müşdür. 2013-cü ilin investisiya proqramında 

da bu məsələ xüsusi qeyd olunmuşdur. Belə 

ki, ötən il Bakı şəhəri Xətai rayonunda çörək 

zavodu, Sumqayıtda “Sağlam qida” aqrar-

sənaye kompleksi, Abşeron rayonunda “Mil-

la” süd məhsulları, Balakən və Gədəbəydə 

soyuducu anbar  kompleksləri, Qəbələ rayo-

nunda üzüm emalı zavodu və s. obyektlər 

ölkəmizdə ərzaq təhlükəsizliyi ilə bağlı həyata 

keçirilən mühüm tədbirlərdəndir.[2] 

İnvestisiyalar əhalinin məşğulluq səviy-

yəsinə təsir edən mühüm amillərdəndir. Döv-

lət Statistika Komitəsinin məlumatlarına görə, 

2011-ci iqtisadiyyatda məşğul olanların sayı 

4375 min nəfər olmuşdur. 2013-cü ildə onla-

rın sayı artaraq 4521 nəfərə çatmışdır. Üç il 

ərzində iqtisadiyyatda məşğul olanların sayı 

cəmi 146 min nəfər artmışdır (cədvəl 3). 
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Cədvəl №3 

İqtisadiyyatda  məşğul olan əhalinin ümumi sayı (min nəfər) 
 2011 2012 2013 

İqtisadiyyatda, cəmi, o cümlədən 4375,2 4445,3 4521,2 

Sənayedə 2508 2514 2527 

Kənd təsərrüfatında 1657,4 1673,8 1677,4 

Mədənçıxarmada 41,2 41,8 42,3 

Emal sənayesində 210,3 215,6 224,1 

Elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı 

sahəsində  

30,8 31,2 32,3 

Tikintidə 308,9 321,8 325,5 

Mənbə: Azərbaycanın statistik göstəriciləri, Dövlətstatkom, B.  2014 

 

2013-cü ildə sənayedə işləyənlərin sayı 

2527 olmuşdur. 2011-ci illə müqayisədə 19 

min nəfər, o cümlədən kənd təsərrüfatında 20 

min nəfər, mədənçıxarmada min nəfər, emal 

sənayesində 13 min nəfər, elektrik enerjisi, 

qaz və buxar istehsalı və təchizatı sahəsində 2 

min nəfər, tikintidə isə 16 min nəfər artmışdır. 

Ən çox artım kənd təsərrüfatında (20 min 

nəfər) və tikintidə (16 min nəfər) olmuşdur. 

Azərbaycan 2014-cü ildə investisiyaların 

cəlb olunması sahəsində uğurlu siyasətini da-

vam etdirmişdir. Azərbaycana xarici investisi-

yaların axınının davam etməsi ölkəmizdə hökm 

sürən əlverişli biznes mühiti ilə bağlıdır. Bu 

baxımdan ötən il xarici mənbələrdən əsas kapi-

tala 3 milyard 776,5 milyon manat investisiya  

yönəldilmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, xarici 

investisiyalar əvvəlki illərlə müqayisədə bir 

qədər çox olmuşdur. 

2008-2012-ci illərdə tikilib istifadəyə ve-

rilmiş xalq istehlakı malları istehsal edən 122 

müəssisə və sexdən ancaq 7-si Bakı şəhərində, 

qalanları digər regionlarda yaradılmışdır. 

Ölkənin tarixində ilk dəfədir ki, İmişli və Ma-

sallı rayonlarında şəkər zavodları və Min-

gəçevir şəhərində kompyuter zavodu, Qəbələ 

pionino zavodu inşa edilmişdir. Rayonlarda 

kənd təsərrüfatı məhsullarının tədarükü və 

emalı  ilə məşğul olan, sement, kafel, metlax, 

kərpic istehsal edən müəssisələr yaradılmışdır. 

Əvvəlki illərdə olduğu kimi, hazırda da inf-

rastruktur təminatının yaxşılaşdırılması, sosial 

obyektlərin inkişafının sürətləndirilməsi və 

digər məqsədlər üçün dövlət investisiyalarının 

artırılması siyasəti davam etdirilir. 

İqtisadi tarazlığın yaradılmasının,  sənaye-

nin emal sahələrinin dinamik və davamlı inki-

şafının təmin olunmasının zərurililiyi Azər-

baycan dövlətinin investisiya siyasətinə 

əhəmiyyətli dərəcədə yeni istiqamətlərin daxil 

edilməsini tələb edir. Dövlətin investisiya 

siyasətinin əsas məqsədi ölkənin davamlı iqti-

sadi artımını, yeni iş yerlərinin yaradılmasını, 

regionlar səviyyəsində sənaye və kənd təsər-

rüfatında yeni texnologiyalar əsasında dərin 

struktur dəyiışikliklərinin təmin edilməsidir.  

Regionlarda emal sənayesinin və aqrar sekto-

run inkişafına dövlət investisiyalarının daha 

da artırılması zəruriyətini meydana çıxaran 

amillərdən biri də regionların və orada fəaliy-

yət göstərən yerli sahibkarın, bir tərəfdən, 

maliyyə bazasının hələ də zəif olması, digər 

tərəfdən, həmin sahələrin cəlb ediciliyinin 

aşağı olmasıdır. Qəbələ rayonunda olarkən 

cənab prezident  İlham Əliyev demişdir: ”Xa-

rici  investor onu maraqlandıran sahələrə in-

vestisiyalar qoyur. Bu da təbiidir. Amma elə 

sahələr var ki, bizim üçün vacibdir, lakin ora 

investisiya tapa bilmirik. Ona görə də Dövlət 

İnvestisiya Şirkəti vasitəsilə Azərbaycan 

hökuməti özü müəyyən edəcək ki, biz bu in-

vestisiyaları hansı rayona, hansı sənaye 

sahəsinin inkişafına yönəldək. [3] 

Son illər Azərbaycanda uğurlu səna-

yeləşmə siyasəti həyata keçirilir. 2014-cü ildə 

əsas kapitala yönəldilmiş ümumi  vəsaitin  11 

milyard 659 milyon manatı qeyri-neft sekto-

runun payına düşür. Azərbaycanın qeyri-neft 

sənaye sahələrinin inkişafına 30823,5 milyon 

manat vəsait xərclənmişdir. Ölkə Prezidenti 
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İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, bir neçə il 

bundan əvvəl irəli sürülən sənayeləşmə təşəb-

büsləri gözəl nəticələr vermişdir. Ölkə Prezi-

dentinin 10 yanvar 2014-cü il tarixli sərənca-

mı ilə cari ilin Azərbaycanda “Sənaye ili” elan 

edilməsi ölkəmizdə sənayenin gələcək inkişafı 

üçün geniş perspektivlər açır. Neft sənayesi-

nin inkişafına 4 milyard 342,1 milyon manat 

vəsait sərf olunmuşdu. Bu isə əsas kapitala 

yönəldilmiş vəsaitin 29,8 faizi deməkdir. Qısa 

vaxt ərzində sosial səmərə ilə istehsalda struk-

tur dəyişikliyi əldə etmək məqsədilə aşağıda 

göstərilən istiqamətlərdə tədbirlər kompleksi-

nin həyata keçirilməsi zəruridir: 

 iqtisadi idarəetmə sistemində dövlətin 

rolunun gücləndirilməsi; 

 dövlətin özəl və dövlət və təsərrüfat 

subyektlərinin idarə olunmasında iştirakının 

yeni mexanizmlərinin yaradılması və isti-

fadəsi; 

 idxalı əvəz edən sənayeləşdirmə si-

yasətinin tətbiqinin təmin edilməsi; 

 milli sənaye məhsulları üçün dövlət 

tərəfindən satış bazarlarının axtarışı; 

 dövlət elmi-texniki siyasətin hazırlan-

ması və həyata keçirilməsi; 

Cədvəl 4 

Əsas kapitala  investisiyaların quruluşu (milyon manat) 
 2010 % 2014 2010-2014 % 

Bütün sənaye     4276 100 7640 30826 100 

Xarici investisiyalar 1917 45 2668,0 3996,0 48,4 

Daxili investisiyalar 2359 55 3371 15851 51,4 

Mədənçıxarma sənayesi 2952 69 5948 21096 684, 

Xarici investisiyalar 1883 44 4185 14321 46,4 

Daxili investisiyalar 1069 25 1763 6775 22 

Xam neft və təbii qaz hasilatı 2933 68,6 5926 20772 67,3 

Xarici investisiyalar 1881 44 4184 14318 46,4 

Daxili investisiyalar 1052 24,6 1742 6454 21 

Emal sənayesi 510,2 11,9 644,5 3752,7 12,2 

Xarici investisiyalar 1,1 0,6 0,9 2,5 0,01 

Daxili investisiyalar 509,1 11,9 644,6 3750,3 12,2 

Qida məhsullarının istehsalı 27,1 0,6 92,4 402,1 1,3 

Xarici investisiyalar 1,1 0,02 - 1,1 - 

Daxili investisiyalar 26,6 0,6 92,4 401,6 1,3 

Toxuculuq  9,8 0,23 38,8 64,9 0,2 

Daxili investisiyalar 9,8 0,23 38,8 64,9 0,2 

Metallurgiya sənayesi 21,5 0,5 2,3 229,2 0,7 

Xarici investisiyalar - - - - - 

Daxili investisiyalar 21,5 0,5 2,3 229,2 0,7 

Maşın və avadanlıqların istehsalı 0,2 0,5 0,1 2,1 0,01 

Xarici investisiyalar - - - - - 

Daxili investisiyalar 0,2 0,5 0,1 - - 

Elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsa-

lı, bölüşdürülməsi və təchizatı 

422,6 9,9 423,8 2670,8 8,7 

Xarici investisiyalar 23,0 0,54 75,8 467,2 1,5 

Daxili investisiyalar 399,6 9,3 347,9 2203,2 7,1 

Su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi 

və emalı 

391,5 9,2 623,3 3305 10,7 

Xarici investisiyalar 10,3 2,6 7,5 183,9 0,5 

Daxili investisiyalar 381,2 97,4 615,8 3121,2 10,1 

Mənbə: Azərbaycanın statistik göstəriciləri, “Azərbaycanda tikinti”stattoplu, Dövlətstatkom, 

B. 2015, əsasında müəllif tərtib etmişdir. 
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QEYRİ-NEFT SƏNAYE SEKTORUNUN DAVAMLI 

İNKİŞAFINDA DÖVLƏTİN İNVESTİSİYA 

SİYASƏTİNİN ROLU 
 

Xarici ölkə alimlərinin tədqiqatları göstərir 

ki, ölkə iqtisadiyyatına xarici investisiyaların 

payının 8-12%-dən çox olması ölkənin iqtisa-

di təhlükəsizliyini təhlükə altına alır. Ona görə 

də xarici investisiyalara münasibətdə məhdu-

diyyətlərin qoyulması prinsipindən istifadə 

edilməsi düzgün olardı. İndiki mərhələdə 

xarici investisiyalara sahə məhdudiyyətləri 

qoyulsa ölkə iqtisadiyyatının özünün qazandı-

ğı gəlirlər onun investisiya tələbatını ödəyə 

bilər. Xarici investisiyalar milli kompaniyala-

rın və ya dövlətin aktivlərinə qoyulursa, o, 

xarici investisiya hesab olunur. Xarici investi-

siyalar birbaşa və portfel investisiyalar forma-

sında həyata keçirilir. Birbaşa investisiyalar 

istehsala qoyulur. Birbaşa investisiyalar xarici 

investorlara müəssisə üzərində nəzarət və ya 

onun idarə edilməsində iştirak etmək hüququ 

verirlər. Xarici investisiyalar  nə qədər çox 

olarsa ölkədən çıxarılan mənfəət də bir o 

qədər çox olur. Buna baxmayaraq, xarici in-

vestisiyalar ölkənin iqtisadi inkişafına yar-

dımçı olan vasitələrdən biridir. Bu investisiya-

lar iqtisadiyyatın kapital ehtiyatlarını artırır,  

inkişaf etmiş ölkələrdə hazırlanmış idarəetmə 

qaydalarının tətbiq edilməsinə imkan verir.[3] 

Son illər sənayenin, xüsusilə də qeyri-neft 

sektorunun əsas kapitala investisiya qoyulu-

şunun səviyyəsi nəzərə çarpaçaq dərəcədə 

artmışdır (cədvəl 4). 

4 saylı cədbəldən göründüyü kimi, mədən-

çıxarma sənayesinə 2010-2014-cü illərdə 21096 

milyon manat investisiya qoyulmuşdur. Ondan 

1431 milyon manatı xarici, 6775 milyon manatı 

isə daxili investisiyadır. Xam neft və təbii qaz 

hasilatı sahəsinə 20772 milyon manat investisi-

ya yönəldilmişdir. Emal sənayesinə isə 3752,7 

milyon manat və ya 12,2 faiz investisiya yönəl-

dilmişdir. Ondan 2,5 milyon manatı xarici, 3750 

milyon manatı daxili investisiya təşkil edir. 

Əsas kapitala irimiqyaslı investisiya qoyuluşuna 

həmçinin elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsa-

lı, bölüşdürülməsi və təchizatı sahəsini  də aid 

etmək olar. 2010-2014-cü illər ərzində sənaye-

nin bu sahəsinə 2670,8 milyon manat investisi-

ya yönəldilmişdir ki, bu da bütövlükdə əsas 

kapitala yönəldilən investisiyaların 8,7 faizini 

təşkil edir. Bu məbləğin 7 faizini daxili investi-

siyalar təşkil edir. 

Təəsüflər olsun ki, milli iqtisadiyyatın 

əvvəllər ən qabaqcıl sahəsi olan maşınqayır-

ma, xüsusilə maşın və avadanlıq istehsalı 

sahəsinə qoyulan investisiyaların məbləği 

2010-2014-cü illərdə cəmi 2,1 milyon manat 

təşkil etmişdir. Aparılan təhlil göstərir ki, 

investisiya qoyuluşuna görə neft sektoru apa-

rıcı yer tutur. 

2014-2020-сi illər üçün respublikada döv-

lət investisiya siyasətinin əsas istiqamətlərini 

aşağıdakı prioritetlər təşkil edəcəkdir: 

 investisiya layihələrinin orta və uzun 

müddətli dövlət proqramları ilə müəyyən 

olunmuş sosial-iqtisadi inkişaf məqsədlərinə 

və prioritetlərinə uyğunlaşdırılması; 

  investisiyaların qeyri-neft sektorunun 

və regionların inkişafına yönəldilməsi; 

 regional investisiya siyasətinin müasir 

inkişaf tendensiyalarına uyğun olaraq priori-

tetləşdirilməsi; 

 ölkədə investisiya fəaliyyətinin sosial is-

tiqamətinin gücləndirilməsi, insan kapitalına, 

infrastruktura qoyulan investisiyaların priori-

tetliyinin təmin edilməsi;  

 ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin 

olunması; 

 nanotexnologiyalar sahəsinə dövlət in-

vestisiyalarının qoyuluşunun prioritetləşdi-

rilməsi; 

 dövlət investisiyalarının elmtutumlu la-

yihələrə yönəldilməsi; 

 dövlətin müdafiə qabiliyyətinin artırıl-

ması; 

 qeyri-neft emal sənaye sahələrinə və 

aqrar sektora üstünlük verilməsi; 

 investisiyaların sosial istiqamətinin ge-

nişləndirilməsi. 

Dövlət investisiyalarından istifadə etməklə 

əhalinin gəlirləri artıırıla bilər. Ölkədə böyük 

həcmdə investisiya resursları mövcuddur. Döv-

lətin investisiya siyasətində aşağıdakı yeni is-

tiqamətlərin nəzərdə tutulması məqsədəuyğun 

olardı: 

 rəqabətqabiliyyətli iqtisadiyyatın qurul-

ması; 
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 investisiya fəaliyyətini tənzimləyən nor-

mativ-hüquqi aktların təkmilləşdirilməsi; 

 dövlət investisiyalarından infrastruktur 

obyektlərinin müasirləşdirilməsilə yanaşı, 

həmçinin yeni iş yerlərinin yaradılmasında və 

ölkənin istehlak mallarına tələbatının ödənil-

məsində müasir texnologiyaların tətbiqi; 

 investisiyaların sosial  səmərəliliyinin 

yüksəldilməsi.  

Dünya təcrübəsi göstərir ki, dövlət xətti ilə 

yeni müəssisələr yaratmaq, özəl müəssisələrin 

yenidən qurulmasında dövlətin investisiya ilə 

iştirakı çox təbii hesab edilir. Ölkədə kənd 

təsərrüfatı məhsullarının istehsalını artırmaq 

və ona uyğun olan emal müəssisələri yarat-

maq tələb olunur. Yerli sahibkarların investi-

siya üçün maliyyə vəsaitlərinin məhdudluğu 

dövlətin vəsaiti ilə yeni istehsal güclərinin 

yaradılması, daxili və xarici bazarlarda rəqa-

bət qabiliyyətli məhsullar istehsal edilməsinə 

imkan verər. [3] 

 

NӘTİCӘ  

Hökumətin müasir investisiya siyasəti son 

nəticədə maksimum istehsalı, əhalinin mak-

simum məşğulluğunu və maksimum alıcılıq 

qabiliyyətini  təmin etmək konsepsiyasını 

reallaşdırır. Aparılan təhlil göstərir ki, Azər-

baycan iqtisadiyyatı iqtisadi artım üçün  daxili 

investisiya resurslarına malikdir. Belə ki, döv-

lət büdcəsinin gəlirləri, müəssisənin mənfəəti 

və əhalinin pul qənaəti ölkənin investisiyalara 

tələbatını ödəyə bilər. 
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