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Xülasə 
Tədqiqatın məqsədi – ölkənin sosial-iqtisadi inkişafında mühüm rol oynayan birgə əməkdaş-

lığın əhəmiyyəti və onu şərtləndirən amilləri müəyyənləşdirməkdən ibarətdir. 
Tədqiqatın metodologiyası – müqayisəli və analitik təhlil, sistemli yanaşma 
Tədqiqatın nəticələri – ölkənin sosial-iqtisadi inkişafı birgə  əməkdaşlığın rolu göstərilmiş 

və onu şərtləndirən amillər təhlil edilmişdir. 
Acar sözlər: birgə  əməkdaşlıq, xarici investisiyalar,  inteqrasiya. 

 

GİRİŞ  
Ölkənin sosial-iqtisadi inkişafında xarici 

investisiyaların, müasir mütərəqqi texnologi-
yanın və qabaqcıl idarəetmə təcrübəsinin rolu 
böyükdür. Müasir şəraitdə xarici amillər ol-
madan milli iqtisadiyyatının normal inkişafı 
mümkün deyildir. 

Xarici investisiyaların milli iqtisadiyyata 
cəlb edilməsi ilk öncə ölkədə xarici kapitalın 
fəaliyyətini tənzimləyən hüququ bazanın 
beynəlxalq standartlara uyğun olmasını tələb 
edir. Azərbaycanda sahibkarlıq təhlili göstərir 
ki, qanunvericilik bazası dünya standartlarına 
uyğun gəlir. Lakin bəzi məhdudiyyətlər və 
ölkənin Qarabağ müharibəsinə cəlb edilməsi 
milli iqtisadiyyatın aktivliyini azaldır. 

Azərbaycan iqtisadiyyatına xarici investi-
siyaların cəlb cəlb edilməsi mühüm əhəmiyyət 
daşıyır və bunu şərtləndirən amillər aşağıdakı-
lardır: (ölkədə yaranmış siyasi sabitlik; güclü 
təhsil sistemi və yüksək ixtisaslı kadrlar; zən-
gin təbii ehtiyatlar; daxili bazarın olması və 
qonşu bazarlara yaxınlıq və əlverişli çıxış). 

Azərbaycan iqtisadiyyatına cəlb olunan 
xarici investisiyaların strukturunda nəzərə 
çarpacaq uyğunsuzluq vardır. Belə ki, cəlb 
olunan investisiyaların əsas hissəsi yanacaq 
sənayesinin (neft qaz hasilatı) payına düşür. 
Digər mühüm hissəsi isə qısa müddətdə 
mənfəət gətirən ticarət, xidmət, tikinti və s. 
sahələrə yönəldilmişdir. Neft sənayesinin cəlb 
edilməsi xarici investisiyaların xüsusi cəkisi 
1994-cü ildə 14,6%, 1995-ci ildə 64,2%, 
1996-cı ildə 77,2%, 1998-ci ildə 66% təşkil 
etmişdir. Belə bir meyl iqtisadiyyatın birtərəf-
li investisiya gətirə bilər. Digər tərəfdən bu 
iqtisadiyyatın digər sahələrinin xarici investi-

siyalar ücün əlverişli və cəlbedici olmadığıni 
göstərir, bu sahələrdə sabibkarlıq mühitini 
yaxşılaşdırmaq üçün müəyyən güzəştlər sis-
teminin tətbiqi Azərbaycanda qeyri-neft sek-
torunun inkişafına səbəb olar. 

Azərbaycan coğrafi mövqeyinə görə mü-
hüm strateji əhəmiyyət kəsb edir. O, Şimalla 
Cənub, Qərb ilə Şərq arasında körpü rolu oy-
namaqla, əlverişli imkanlara malikdir. 
Ölkənin Xəzər dənizi vasitəsilə Qara və Ara-
lıq dənizlərinə və oradan dünya okeanlarına 
çıxmağa, həmçinin Avropa ilə Şərq arasında 
mühüm əlaqə yaratmağa imkanı vardır. 

Bu amillər iqtisadi inkişafı şərtləndirən 
mühüm ehtiyat mənbələridir. Ölkənin böyük 
enerji, mineral xammal ehtiyatları, əlverişli 
iqlim şəraiti milli iqtisadiyyatın inkişaf etdi-
rilməsi, dünya ölkələri ilə səmərəli əməkdaş-
lıq, həmçinin xarici investisiyaların respubli-
kaya axını üçün şərait yaradır. 

Ölkənin dünya bazarından asılılığını 
azaltmaq üçün ilk növbədə ixrac yönümlü 
istehsalk sahələrinin inkişaf proqramını hazır-
lamaq, idxalı əvəzetmə siyasəti həyata ke-
çirmək üçün səmərəli investisiya siyasəti 
aparmaq tələb olunur. Bu tədbirlər iqtisadiy-
yatın inkişaf etdirilməsilə yanaşı, ölkənin 
birtərəfli inkişafının yəni “Holland sindro-
mu”nun qarşısını alar. 

Struktur islahatların istiqaməti ilə əlaqədar 
olaraq milli iqtisadiyyatın bütün sahələrində 
yeni texnologiyaların tətbiqi, xammalın son 
məhsula çatdırılması Azərbaycan iqtisadiyyatı-
nın asılılıq dərəcəsini xeyli azalda bələr. 

Təhlil göstəriri ki, xarici xammal bazarın-
dan (ilk növbədə MDB-nin) ən çox ma-
şınqayırma, metallurgiya, kimya və neft-

UOT: 330.341.4: 330342; 338.33 

JEL: P00 



 

 

 

56 

 

«ELMİ ӘSӘRLӘR» - №2-2016 
BİRGƏ  ƏMƏKDAŞLIĞI ŞƏRTLƏNDİRƏN 

AMİLLƏR 
 

kimya sahələri,  ağac emalı, yüngül sənaye 
sahələri asılıdır. Eyni zamanda satış bazarın-
dan asılılıq iqtisadi sərbəstlik dərəcəsini azal-
dır. Hələlik ancaq MDB bazarında satıla bilən 
Azərbaycan məhsulları struktur siyasətindən, 
bu isə öz növbəsində ixrac yönümlü məhsulla-
rın istehsalından asılı olacaqdır. 

Azərbaycan iqtisadiyyatında fəaliyyət 
göstərən xarici investisiyalı və birgə müəs-
sisələrin gələcəkdə fəaliyyətlərinin təkmilləş-
dirilməsi üçün müvafiq tədbirlər görülməlidir. 
Bu məqsədlə ölkəyə yatırılan xarici investisi-
yaların  istiqamətləri geniş təhlil olunmalı, 
vergi siyasətində olan çatışmamazlıqlar ara-
dan qaldırılmalı, ölkə iqtisadiyyatının inkişa-
fına mane olan malların ölkəyə idxal 
edilməsinə məhdudiyyətlər qoyulmalı, isteh-
sal təyinatlı müəssisələrin  yaradılmasına, 
ekoloji mühitin sağlamlaşdırılması məqsədilə 
yaradılan müəssisələrər üstünlük verilməlidir. 

 

Xarici investisiyaların Azərbaycan iqti-

sadiyyatına cəlb edilməsini şərtləndirən 

amillər  
1. Keçid dövründə Azərbaycanda lazımi 

həcmdə investisiya olmaması, iqtisadi 
fəaliyyətlə məşğul olmaq istəyən şəxslərin ilk 
növdəbə böyük həcmdə vəsaitləri, istehsal 
sahəsi və avadanlığı olmalıdır. Hazırda Azər-
baycanda ilkin kapital yığımı o səviyyəyə 
çatmayıb ki, heç bir yardım olmadan müstəqil 
surətdə iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olmaq 
mümkün olsun. Dünya ölkələrinin təcrübəsi 
göstərir ki, sahibkarlığın inkişafı üçün dövlət 
ilk mərhələdə ona yardım etməli, onun 
dəstəkləməlidir.  

2. Sosial-iqtisadi problemlərin həllində 
xarici kreditlərin cəlb edilməsinin böyük 
edilməsinin böyük əhəmiyyəti vardır. Bu 
sahədə Beynəlxalq Valyuta Fondu, Dünya 
Bankı, Avropa Yenidənqurma və İnkişaf 
Bankı, İslam İnkişafı Bankı və digər maliyyə 
qurumları ilə müvafiq sazişlərin imzalanması-
nı göstərmək olar. Həmin müqavələlərə 
əsasən ölkə infrastrukturunun yeniləşməsinə 
bir çox sosial-iqtisadi problemlərin həllinə 
maliyyə vəsaitləri ayrılmışdır.  

3.Ayrı-ayrı ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, 
milli iqtisadiyyatların formalaşmasında xarici 
investisiyalar mühüm rol oynayırlar. Məlum-

dur ki, sağlam milli iqtisadiyyatın əsas 
şərtlərindən biri iqtisadiyyatın kompleks inki-
şafıdır. Müasir elmi-texniki tərəqqinin 
tələblərinə cavab verən və xarici investisiya 
hesabına idxal edilən texnika, avadanlıq, fiziki 
və mənəvi aşınmaya məruz qalmış texnikanı 
əvəz edirsə, bu inkişafı sürətləndirən 
rəqabətqabiliyyətli məhsul istehsal olunar.  

4.Xarici investisiyaların ölkə iqtisadiyyatı-
na birbaşa müsbət təsiri əmək haqqının artma-
sında, büdcəyə daha çox vəsaitlər cəlb 
edilməsində, yeni iş yerlərinin yaradılmasında 
göstərir.  

5.Xarici investisiyalar Azərbaycanın dün-
yada siyasi mövqeyinin möhkəmləndi-
rilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu 
sahədə ən uğurlu addım həmin dövlətləri iri 
iqtisadi layihələrdə iştiraka cəlb etmək, onları 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün 
dəstəklənməsinə, sabitlik yaradılmasında sti-
mullaşdırmaqdır. ABŞ, Fransa, AFR, Rusiya, 
Böyük Britaniya, İtaliya, Yaponiya, Tür-
kiyənin regionda iqtisadi maraqlarını uzlaşdır-
maqla Azərbaycanın gələcək inkişafına təmi-
nat vermək olar. 

Bu amillər ölkəmizin sosial-iqtisadi prob-
lemlərinin həllində və dünya ölkələri arasında 
mövqelərinin möhkəmləndirilməsində mühüm 
rol oynayır. Göstərmək lazımdır ki, xarici in-
vestisiyalı müəssisələrin sayı xeyli artmışdır, 
lakin onların artım tempi, sahə və ərazi struk-
turu təkmil deyildir. Xarici kapitalın Azərbay-
can iqtisadiyyatına daha geniş cəlb edilməsinə 
mane olan səbəbləri aşağıdakı kimi qruplaş-
dırmaq olar: (Azərbaycan iqtisadiyyatının  
potensial imkanları haqında xarici investor-
larda informasiya və məlumatların az olması; 
yerli kreditlərə və fond fəaliyyətinə girişin 
çətinliyi; yüksək vergi dərərcələri və investi-
siya güzəştlərinin az olması; siyasi və iqtisadi 
riskdən natamam sığortalanma). 

Buradan belə nəticəyə gəlmək olar ki, 
Azıərbaycan Respublikasında xarici investisi-
yaların cəlb olunması və birgə müəssisələrin 
yaradılması mexanizmi kifayət qədər təkmil 
deyildir, xarici investisiyaların iqtisadiyyatına 
cəlb edilməsi ölkəyə elmi-texniki tərəqqinin 
son nailiyyətlərinin və qabaqcıl idarəetmə  
təcrübəsini gətirir. Digər tərəfdən, istehsal 
sahələrinə xarici kapitalın cəlb edilməsi dövlət 
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borcunu artıran zəruri əmtəə və malların alın-
ması üçün kredit götürülməsindən daha əlve-
rişlidir. 

Azərbaycanda bazar münasibətlərinin inki-
şafı dünya təsərrüfat sisteminin inteqrasiyası-
nın yeni, daha mütərəqqi əməkdaşlıq formala-
rının seçilməsini tələb edir. Belə inteqrasiya-
nın mühüm formalarından biri qarşılıqlı fayda 
və mülkiyyət toxunulmazlığına dövlət 
zəmanəti prinsipləri əsasında xarici investisi-
yaların ölkə iqtisadiyyatına cəlb edilməsidir. 

Məlumdur ki, birbaşa xarici investisiyala-
rın digər yardım və növləri (kreditlər, borclar 
və s.) ilə müqayisədə bir çox üstünlüyü vardir. 
Birincisi, investisiyalar əmtəə, istehsal və 
xidmətlərin, habelə yexnologiyaların, 
idarəetmə və marketinqin qabaqcıl metodları 
üzrə kapital qoyuluşlarının birbaşa mənbəyi 
kimi çıxış edir. Ikincisi, birbaşa investisiyalar 
kredit və borclardan fərqli olaraq xarici bor-
cun məbləğini artırmır, əksinə onun qaytarıl-
masına xidmət edir. Ücüncüsü, investisiya 
qoyuluşları milli iqtisadiyyatların dünya iqti-
sadiyyatına daha tez və səmərəli inteqrasiyanı 
təmin edən ən əlverişli üsuldur. 

Xarici investisiyaların cəlb edilməsi iqtisa-
di dircəlişin əsas amili olmaqla yanaşı, həm 
də Azərbaycan Respublikasının mühüm stra-
teji vəzifəsi kimi çıxış edir. Əsas istehsal 
fondlıarının köhnəldiyi bir vaxtda xarici in-
vestisiyaların cəlb edilməsi ölkənin iqtisadi 
potensialının artırılmasına və rəqabətqabil-
liyyətli məhsullar istehsalının çoxalmasına 
şərait yaradır. Xarici investisiyalardan istifadə 
etmək zərurəti ölkə iqtisadiyyatının 
beynəlxalq əmək bölgüsünə inteqrasiyası və 
dünyanın mütərəqqi texnika və texnologiya-
lardan istifadə etməsi ilə əlaqədardır. 

Praktika gösrərir ki, dünya təsərrüfat sis-
temi kapitalın bir ölkədən digərinə axını ol-
madan, yeni kapital miqrasiya etmədən inki-
şaf edə bilməz. Bu müasir beynəlxalq iqtisadi 
münasibətlərin ən mühüm xüsusiyyətlərindən 
biridir. 

Müstəqil Azərbaycan iqtisadiyyatının dün-
ya iqtisadiyyatına inteqrasiyası, respublika 
təbii sərvətlərindən  səmərəli istifadə edilməsi  
müştərək əməkdaşlığı tələb edir. Belə ki, 
Azərbaycanın malik olduğu zəngin təbii 
sərvətlərdən  və böyük iqtisadi potensialdan 

səmərəli istifadə etmək üçün respublika iqti-
sadiyyatının inkişafına investisiya axınının 
gücləndirilməsi, xarici texnika və texnologi-
yadan, mütərəqqi idarəetmə metod və prin-
siplərindən istifadə edilməsi son dərəcə aktual 
əhəmiyyət kəsb edir. 

Respublika iqtisadiyyatının formalaşması-
na müsbət təsir göstərən müştərək fəaliyyətə 
geniş imkanlar yaradılmışdır. Lakin yerli sa-
hibkarlar hər hansı xarici sahibkar ilə rəqabət 
aparmaq və iş birliyi həyata kecirmək 
səviyyəsinə qalxmamışlar. 

Bazar iqtisadiyyatının formalaşması və in-
kişafı müştərək əməkdaşlıq fəaliyyətinin ölkə 
iqtisadiyyatında tutduğu mövqe ilə sıx 
əlaqədardır. Məhz bu xüsusiyyətlərə əsaslana-
raq  respublikada müştərək müəssisələrin in-
kişafı üçün mühüm tədbirlər həyata keçi-
rilməli, iqtisadi islahatlar və müəssisələrə in-
vestisiya cəlb olunması prosesi sürətlənməli-
dir. Bu məsələnin aktuallığı onunla izah olu-
nur ki, Azərbaycanda müştərək əməkdaşlığın 
inkişafı üçün iqtisadi zəmin, real şərait, eyni 
zamanda tələbat və zərurət vardır. 

Müştərək əməkdaşlığın inkişafı yalnız gəlir 
götürmək deyil, eyni zamanda ölkəni iqtisadi 
cəhətdən inkişaf etdirmək, dünya bazarına 
rəqabətqabiliyyətli məhsul çıxarmaq, istehsal-
da yeni texnika və texnologiya tətbiq etmək, 
nəhayət xammal və resurslardan səmərəli, 
qənaətlə istifadə olunması üçün bir vasitədir. 

Müasir dövrdə Azərbaycanın xarici iqtisadi 
fəaliyyəti, istehsalın elmi-texniki səviyyəsi  
rəqabət qabiliyyətli elm tutumlu məhsullar 
istehsalına imkan vermir. Hazırda respublika-
nın istehsal etdiyi məhsullar (bəziləri istisna 
olmaqla) dünya bazarında hətta inkişaf 
etməkdə olan ölkələrin məhsulları ilə rəqabətə 
girə bilmirlər. Ona görə də, dünya standartla-
rina uyğun məhsul istehsal etmək üçün ölkə 
iqtisadiyyatına xarici investisiyaların cəlb 
edilməsi, respublikaya müasir texnika və 
texnologiya gətirməli və bu fəaliyyət sferasıni 
daim nəzarətdə saxlamaq lazımdır. 

Birgə  müəssisələrin sahə və ərazi struk-

turu 
2014-cü ilin məlumatlarına görə, Azərbay-

canda 1181 birgə və xarici investisiyalı müəs-
sisələr fəaliyyət göstərir. Bunlardan 872-i 
xarici mülkiyyətli, 309-u isə birgə mülkiyyətli 
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müəssisələrdir. Bu müəssisələrin 5-i kənd 
təsərrüfatı, 236-ı sənaye, 112-i tikinti, 351-i 
topdan və pərakəndə ticarət, avtomobillərin, 
məişət məmulatlarının və şəxsi istifadə əşya-
larının təmirində, 30-u mehmanxana və resto-
ranlarla xidmətin göstərilməsində, 93-ü 
nəqliyyat, anbar təsərrüfatı və rabitədə, 208-i 
daşınma əmlakla əlaqədar əməliyyatlar, icarə 
və istehlakcılara xidmət göstərilməsində, 23 
təhsildə, 40-ı digər kommunal, sosial və şəxsi 
xidmət göstərilməsində fəaliyyət göstərirlər. 

Xarici və müştərək müəssisələrin 1078-i 
(91%) Bakı şəhərində yerləşmişdir. Bir cəhəti 
də göstərmək lazımdir ki, bu müəssisələrin 
əsas hissəsi Bakının mərkəzi rayonlarında – 
Səbail rayonunda 287, Nəsimi rayonunda 171, 
Yasamal rayonunda 261, Nərimanov rayo-
nunda 97, Binəqədi rayonunda 70, Nizami 
rayonunda 62, Xətai rayonunda 62, Sabuncu 
rayonunda 24, Qaradağ rayonunda 15, Xəzər 
və Suraxanı rayonlarında müvafiq olaraq 14 
xarici və müştərək müəssisə fəaliyyət göstərir. 

Eyni zamanda respublikanın rayonlarında 
da xarici və müştərək müəssisələr fəaliyyət 
göstərirlər. Abşeronda 17, Gəncə və Sumqayıt 
şəhərlərində müvafiq olaraq 12, Naxcıvan 
MR-da 10, Lənkəranda 5, Neftçalada 4, Şa-
maxı və Goranboyda müvafiq olaraq 3, 
Mingəçevir şəhəri, Quba, Qusar, Samux, Şəki, 
Xaçmaz, Qax, Masallı rayonlarının hər bi-
rində 2, Balakən, Astara, Göyçay, Tovuz, 
Zaqatala, Sabirabad, Saatlı, Qazax, Ağdam, 
Salyan, Qəbələ, Beyləqan rayonlarının hər 
birində 1 xarici və müştərək müəssisələr 
fəaliyyət göstərirlər. 

Xarici və müştərək müəssisələrdə çalışan-
ların əsas hissəsi (79%) Bakı şəhərinin payına 
düşür. Bundan başqa xarici və müştərək 
müəssisələrdə çalışanların sayı Naxçıvan MR-
da 1729 nəfər, Şirvan şəhərində 2586, 
Gəncədə 276 nəfər, Sumqayıtda 359, 
Mingəçevirdə 95, Ağcabədidə 86, Ağdaşda 
20, Astarada 41, Beyləqanda 52 nəfər çalışır. 

Hazırda Azərbaycan Respublikası qanun-
vericiliyinə müvafiq olaraq  müştərək, xarici 
investisiyalı, səhmdar cəmiyyətlər və or-
taqlıqlar şəklində müəssisələr yaradılır. Bu 
vahid iqtisadi, elmi-texniki və sosial siyasət 
yeridilməsi məqsədi ilə həyata keçirilir, 

müştərək müəssisələr, xarici tərəfdaşlar və 
yerli büdcələr hesabına maliyyələşdirilir. 

Müştərək müəssisələr milli iqtisadiyyatı-
mızda yeni hadisədir və bunların fəaliyyət 
mexanizmini bilmək, iqtisadiyyatımızda rolu-
nu qiymətləndirmək zəruridir. Ümumiyyətlə, 
müştərək müəssisələrin xarici tərəfdaşlarının 
əsas məqsədi, adətən baş müəssisədə istehsal 
olunan məhsulların, xidmətlərin, qabaqcıl 
texnoloji təcrübənin, komplektləşdirici məmu-
lat və avadanlıqların satış bazarlarını geniş-
ləndirməkdir. Bu zaman Azərbaycanda iqtisa-
di əməliyyatların səmərəliliyi öz ölkəsindən 
az olmamalıdır. Əks halda xarici investor 
ölkəmizə sərmayə qoymaz. Azərbaycan iqti-
sadiyyatına cəlb edilən xarici kapitalın əsas 
funksiyalarından biri istehsala müasir, 
qabaqcıl texnika və texnologiya cəlb 
etməkdən ibarətdir. Eyni zamanda beynəlxalq 
standartlara uyğun milli kadrların hazırlanma-
sı və infrastrukturun inkişaf etdirilməsi tələb 
olunur. 

Hazırda sənayedə 228, tikintidə 170, ti-
carət, nəqliyyat vasitələrinin təmirində 323, 
nəqliyyat və anbar təsərrüfatında 69, tu-
ristlərin yerləşdirilməsi və ictimai iaşədə 24, 
informasiya və rabitədə 53, daşınmaz əmlakla 
əlaqədar əməliyyatlarda 21, peşə, elmi və 
texniki fəaliyyətdə 183, inzibati və yardımçı 
xidmətlər göstərilməsində 31, təhsildə 39, 
əhaliyə səhiyyə və sosial xidmətlərin 
göstərilməsində 27, istirahət, əyləncə və 
imcəsənət sahəsində12, digər sahələrdə 
xidmətlərin göstərilməsində 63 xarici və 
müştərək müəssisələr fəaliyyə göstərir. 

2014-cü ilin statistik məlumatlarına görə, 
xarici və müştərək müəssisələrin 90%-i, o 
cümlədən ticarət, nəqliyyat vasitələrinin təmi-
ri sahəsində yaradılan xarici və müştərək 
müəssisələrin 28,5%-i tikintidə 13,0%, peşə 
və elmi texnikik fəaliyyətdə 12,5%-i nəqliyyat 
və anbar təsərrüfatının 6,6%-i Bakı şəhərində 
yerləşmişdir. 

Müştərək müəssisələrin fəaliyyətinin təhlili 
göstərir ki, onlar daha çox qeyri istehsal 
sahələrində üstünlük təşkil edirlər. Bununla 
yanaşı göstərmək lazımdır ki, müştərək müəs-
sisələrin yaradılması olduqca mürəkkəb iş 
olmaqla, xeyli maddi və investisiya 
məsrəfləri, böyük axtarış və inzibatçılıq tələb 
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edir. Dünya ölkələrinin  təcrübəsi göstərir ki, 
xarici tərəfdaşların iştirakı ilə müştərək müəs-
sisələrin yaradılmasında olduqca çox təşkilati, 
iqtisadi və hüquqi çətinliklər vardır. Azərbay-
canda mövcud müştərək müəssisələr əsasən 
kiçik, orta firma və müəssisələr formasında 
yaradılır. Bu ölkənin iqtisadi vəziyyəti, bəzi 
iqtisadi - hüquqi - təşkilati problemlərin həll 
edilməməsi ilə əlaqədardır. Azərbaycan ərazi-
sində dünyanın iri şirkətləri ilə kimya, ma-
şınqayırma, metallurgiya sənaye sahələrində 
müştərək müəssisələrin yaradılması ölkənin 
sosial-iqtisadi inkişafında mühüm rol oynaya 
bilər. Bunun üçün respublikada sosial-iqtisadi 
zəmin, həmin sahənin məhsullarına tələbat və 
satışı üçün bazar vardır. 

Müştərək müəssisələrin yaradılmasına ma-
ne olan ən mühüm iqtisadi amillərdən biri 
kimya, maşınqayırma, metallurgiya, yüngül 
sənaye sahələrində istehsal avadanlıqlarının 
həddən artıq köhnəlməsi və həmin avadan-
lıqlarla dünya standartlarına uyğun məhsul 
istehsal edilə bilməmələri ilə əlaqədardır. 

Müstəqilliyin ilk illərində bəzi adamlarda 
belə bir fikir formalaşmışdır ki, müştərək müəs-
sisələrin yaradılmasında iştirak edən xarici in-
vestorlar müəssisələri yenidən quracaq, müasir 
texnologiya tətbiq edəcəklər. Lakin bu ümidlər 
doğrulmadı, xarici investorlar dərin iqtisadi 
böhran keçirən istehsal sahələrinə investisiya 
qoymaqdan imtina etdilər. 

Bəzi mütəxəssislərin fikrincə, Azərbaycan-
da müştərək müəssisələrin inkişafına mü-
daxilələr olur, dövlət orqanları tərəfindən on-
lara yardım edilmir. Bu inzibati maneələrin 
olması, həmçinin müştərək müəssisələrə 
müəyyən güzəştlərin olmaması ilə əlaqədar-
dır. Perspektivdə Azərbaycanda xarici firma-
larla müştərək müəssisələr yaratmaq və onla-
rın fəaliyyətini genişləndirmək üçün böyük 
imkanlar vardır ki, bu da milli iqtisadiyyatın 
daha da inkişafını və təkmilləşdirilməsini 
təmin edəcəkdir.  

Ölkənin sosial - iqtisadi inkişafının 
sürətlənməsində, əhalinin həyat səviyyəsinin 
yüksəlməsində, istehsalın texniki səviyyəsinin 
modernləşməsində, məhsulun rəqabət qabiliy-
yətinin yüksəlməsində müştərək əməkdaşlıq 
mühüm rol oynayır.Xarici kapitalın milli iqti-
sadiyyata cəlb edilməsi ilk öncə ölkədə xarici 

kapitalın fəaliyyətini tənzimləyən hüquqi ba-
zanın beynəlxalq standartlara uyğun olmasını 
tələb edir.  

Aparılan təhlil göstərir ki, Azərbaycan iqti-
sadiyyatına cəlb edilən xarici investisiyaların 
əksəriyyəti tez gəlir verən sahələrə yönəldil-
mişdir. Bu sahələrə yönəldilən investisiyalar 
artıq həmin sahələrdə ilkin kapital yığımı pro-
sesini sona çatdırmış və investisiyaların daha 
iri sahələrə yönəldilməsi mərhələsi başlan-
mışdır. Bu prosesi sürətləndirmək üçün Azər-
baycan hökuməti tərəfindən sahibkarlıq 
fəaliyyətini yaxşılaşdıran və investisiyaların 
cəlb edilməsini sürətləndirmək üçün tədbirlər 
hazırlanmışdır. 

Milli iqtisadiyyatın bütün sahələrində yeni 
mütərəqqi texnologiyaların tətbiqi, xammalın 
son məhsula çatdırılması Azərbaycan iqtisadiy-
yatının asılılıq dərəcəsini xeyli zəiflədə 
bilər.Təhlil göstərir ki, xarici xammal və satış 
bazarından asılılıq ölkənin sərbəstlik dərəcəsini 
azaldır. Hələlik ancaq MDB bazarında satıla 
bilən Azərbaycan məhsulları struktur si-
yasətindən, bu isə öz növbəsində ixrac yönümlü 
məhsulların istehsalından asılı olacaqdır. 

Müştərək müəssisələr beynəlxalq sahibkar-
lığın yeni təşkilatı forması olmaqla, xarici 
tərəfdaşlarla təsərrüfat və hüquqi əməkdaşlıq 
çərçivəsində maddi və maliyyə vəsaitləri 
üzərində ümumi mülkiyyət yaratmaqla isteh-
sal, elmi-texniki, xarici ticarət və s. funksiya-
ların həyata keçirilməsinə şərait yaradırlar. 

Müştərək əməkdaşlıq dünyanın bütün re-
gionlarında, xüsusən sənayecə inkişaf etmiş 
ölkələrdə və «yeni sənaye ölkələri»ndə daha 
çox inkişaf etmişdir. Bu ölkələrin təcrübəsi 
göstərir ki, iqtisadi cəhətdən əsmaslandırılmış 
birgə müəssisələrin inkişafını dövlət strategi-
yası müəyyən edir və onların maneəsiz və 
sürətlə inkişafının mühüm şərtidir. 

Müştərək müəssisələrin yaradılması çox 
mürəkkəb iş olmaqla yanaşı, böyük maliyyə, 
maddi məsrəflərin səfərbər olunmasını tələb 
edir. Beynəlxalq iqtisadi əməkdaşlığın iştit-
rakçısı olmaq üçün bir çox çətinliklər və ma-
neələr dəf edilməlidir. Bu maneələr xarici 
invetorlarla birgə fəaliyyətə başlayacaq yerli 
müəssisələrin əksəriyyətinin əsas istehsal 
fondlarının fiziki və mənəvi cəhətdən köhnə-
lməsi ilə əlaqədardır. 
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Ölkə iqtisadiyyatına xarici investisiyaları 
cəlb etməklə, beynəlxalq iqtisadi əlaqələri 
inkişaf etdirmək, iqtitsadiyüyatm strukturunda 
mütərəqqi dəyişikliklər etmək, daxili bazarda 
əmtəə bolluğu, yeni iş yerləri yaratmaq və 
əhalinin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması-
na nail olmaq olar. 

Xarici investisiyaların qorunması Azərbay-
can Respublikasının müvafiq qanunvericiliyi, 
habelə xarici dövlətlərdə bağlanan ikitərəfli 
müqavilələrlə təmin olunur. İnvestorlar investi-
siyanı idarə istifadə və ona xitam verməyə ma-
neəçiilk törədə bilən ayrı seçkilik xarakterli 
tədbirləri istisna edən, habelə qoyulmuş sərvət-
lərin və investisiyaların nəticələrinin respubli-
kadan aparılması şərtləri və qaydalarını ma-
liyyələşdirən bərabər hüquqlu rejimlərlə təmin 
olunurlar. 

Müştərək müəssisələr MDB ölkələrində, o 
cümlədən Azərbaycanda beynəlxalq iqtisadi 
münasibətlərin nisbətən yeni yayılmış forması-
dır. Ölkəmizdə müştərək müəssisələrin yara-
dılması və fəaliyyət göstərməsi onların qarşı-
sında duran tələblərə cavab vermir. Onların 
mütləq əksəriyyəti ticarətdə, vasitəçilikdə, xid-
mət sahəsində fəaliyyət göstərirlər. Lakin yük-
sək texnologiyalı istehsal müəssisələrinin 
xüsusi çəkisi olduqca aşağıdır. 

Müştərək müəssisələrin yaradılmasında əsas 
prinsiplərdən biri müəssisələrin fəaliyyət gös-
tərmələri üçün dövlətlərarası hüquqi müqa-
vilələrin bağlanmasıdır. Belə müqavilələr bağ-
lanarkən dövlət öz üzərinə öhdəliklər götürür 
və dövlətin beynəlxalq hüquq normalarına 
əməl etməsi tələb olunur. 

Müştərək müəssisələr təşkil etməklə, 
tərəfdaşlardan hər biri öz maraqlarını reallaşdı-
rır. Kapitalın hərəkətverici qüvvəsi mənfəətdir, 
bununla  əlaqədar olaraq özgə ərazisinə isti-
qamət götürmüş xarici investor daha çox 
mənfəət götürməyə, xarici ölkənin ucuz təbii 
və əmək ehtiyatlarından səmərəli istifadə 
etməyə səy göstərir, ölkənin ixrac potensialının 
artmasına çalışır. Deməli, iqtisadi nöqteyi-nə-
zərdən müştərək müəssisələrin yaradılması 
kapital ixracının xüsusi forması kimi çıxış edir. 

Kapital qoyulan ölkənin də öz maraqları 
vardır. Hər şeydən əvvəl müştərək müəs-
sisələr ölkədə sosial-iqtisadi inkişafı sürətlən-
dirməli, mal qıtlığını aradan qaldırmaq üçün 

məhsul istehsalını çoxaltmalıdır. Müştərək 
müəssisələr ölkəyə yeni texnika və texnologi-
ya, beynəlxalq marketinqin müasir metodları-
nı və qabaqcıl idarəetmə təcrübəsini cəlb 
etməklə, sosial-iqtisadi inkişafın sürətlən-
məsində müsbət rol oynayırlar. Qabaqcıl 
texnika və texnologiya əsasında yaradılan 
müştərək müəssisələrin mühüm üstünlüklərin-
dən biri istehsal olunan məhsulların rəqabət-
qabiliyyətli olmalarıdır. Digər tərəfdən, rəqa-
bət qabiliyyətli müəssisələrin yaradılması xa-
rici tərəfdaşların imkanlarından istifadə 
etməklə, istehsal olunan məhsulları xarici ba-
zara çıxarmaq üçün əlverişli şərait yaradır. Bu 
səmərəli fəaliyyət göstərən qərb firmaları 
üçün xüsusilə xarakterikdir. 

Xarici investor hər hansı ölkəyə investisiya 
qoymamışdan əvvəl, həmin ölkəni ətraflı öy-
rənir, ölkədəki sayasi sabitlik, iqtisadiyyat 
sahəsində qanunvericilik aktlarının beynəlxalq 
səviyyələrə uyğunluğu, qoyulacaq kapitalın 
qorunmasına təminat və onun səmərəlilik 
göstəriciləri ətraflı təhlil olunur. 

Adətən xarici investisiyalara iki rejim (mil-
li və xüsusi) tətbiq edilir. Milli rejim dedikdə, 
xarici investora milli müəssisələr üçün möv-
cud olan rejimin tətbiq edilməsi nəzərdə tutu-
lur. Xüsusi əlverişli rejim xarici investorlara 
ayrı-ayrı əlverişli güzəştlərin verilməsini 
özündə əks etdirir. Bu güzəştlər onlara hər 
hansı fəaliyyətlə məşğul olmaqda əlverişli 
şərtlərin müəyyən edilməsi, vergi güzəştləri-
nin verilməsi və s. ilə təmin olunur. 

İnvestisiya siyasəti-xarici kapitalın respub-
likaya gəlməsi geniş stimullaşdırıcı xarakterə 
malik iqtisadi potensialdan milli mənafe 
baxımından səmərəli və geniş miqyasda isti-
fadəni təmin etməlidir. Cəlb edilən kapital 
əsasən istehsal təyinatlı olmalı, respublika-
mızda onun fəaliyyəti üçün əlverişli iqtisadi 
şərait yaradılmalıdır. 

Müştərək müəssisələrin inkişafı və yerləş-
məsinin təhlili göstərir ki, onların əksəriyyəti 
mərkəzdə və sənaye şəhərlərində yerləşmişdir. 
Lakin bununla bərabər, müştərək müəssisələr 
çoxsaylı problemlərlə qarşılaşırlar. Xarici 
tərəfdaşlar xammal amilinə mühüm əhəmiy-
yət verirlər. Azərbaycanda təbiəti mühafizə 
qanunvericilik bazası zəif inkişaf etmişdir. Bu 
xarici investorlara əsas kapitala 20% qənaət 
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etməyə və istehsal xərclərini 5-10% aşağı 
salmağa imkan verir. 

 

NӘTİCӘ 
İqtisadiyyatı inkişaf etdirmək, istehsalın 

səmərəliliyini yüksəltmək, beynəlxalq əmək 
bölgüsündə aktiv iştirak etmək, istehsal prose-
sinə yeni texnika və texnologiyanı cəlb etmək 
üçün müştərək əməkdaşlıq fəaliyyətinin üstün-
lüklərindən istifadə etmək lazımdır. Belə bir 
şəraitdə Azərbaycanın dünya iqtisadiyyatına 
inteqrasiyası, birgə əməkdaşlıq formalarının 
inkişafı, milli iqtisadiyyatın inkişafında onun 
rolunun və fəaliyyətinin tənzimlənməsi ön pla-
na keçir və xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Azər-
baycan iqtisadiyyatının dünya iqtisadiyyatına 
inteqrasiyası, təbii sərvətlərdən və böyük səna-

ye potensialından səmərəli istifadə etmək üçün 
respublika iqtisadiyyatının inkişafına investisi-
ya axınının gücləndirilməsi, mütərəqqi texnika 
və texnologiyadan, qabaqcıl idarəetmə metod 
və prinsiplərindən istifadə edilməsi son dərəcə 
aktual əhəmiyyət kəsb edir. 
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Ключевые слова: совместное сотрудничество, факторы,  иностранные инвестиции, 

интеграция 

Sariyev A. B. 
Institute of Economics of the ANAS 

Some factors defining the  co-operation 

 

Abstract 
Purpose of the investigation is to define  the role of  the cooperation, which is the important 

matter in social and economical development of the country 
Methodology: - the comparison and analytical analyses, system approach 
Results: author has considered the role of  cooperation in social and economical development 

of the country and some factors which are defining their development 
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