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Xülasə
Tədqiqatın məqsədi - Xarici investisiyaların milli iqtisadiyyatın formalaşması və inkişafındakı rolu,

Azərbaycan Respublikasında xarici investisiya siyasətinin formalaşma xüsusiyyətləri və ölkə iqtisadiy-
yatında neft sektorunun yeri və əhəmiyyətinin müəyyənləşdirilməsi.

Tədqiqatın metodologiyası- Analitik təhlil və sistemli yanaşma.
Tədqiqatın nəticələri- Azərbaycanın neft sektoruna xarici investisiya qoyuluşunun zəruriliyi

əsaslandırılmış və bu sahədə müasir vəziyyət təhlil edilmiş, Azərbaycanın iqtisadiyyatının inkişafı
baxımından neft amillərindən səmərəli istifadə olunması istiqamətləri müəyyənləşdirilmiş və neft
sektoruna qoyulmuş investisiyaların istifadə səmərələliliyinin yolları göstərilmişdir.

Açar sözlər: xarici investorlar, neft ehtiyatları, TMK-lar, neft sektoru, neft ixracı, neft strategiyası,
neft hasilatı, investisiya mühiti, neft sənayesi, vergi sistemi.

GİRİŞ
Dövlət müstəqilliyinin bərpasından sonra

dünya birliyinin tamhüquqlu üzvü olan Azər-
baycan Respublikası Beynəlxalq hüquqi
prinsiplər əsasında öz təbii sərvətlərindən, o
cümlədən neft ehtiyatlarından müstəqil isti-
fadə etmək hüququna əsaslanaraq bu ehtiyat-
ları fəal surətdə təsərrüfat dövriyyəsinə cəlb
etməyə çalışır. Lakin Azərbaycanda maliyyə
çatışmamazlığı və yeni texnika və texnolo-
giyanın olmaması bu işi xarici investorlarla
birgə həyata keçirmək zərurəti yaratmışdır.
Bu zərurətdən çıxış edərək artıq Azərbaycan
xarici neft şirkətləri ilə 30 beynəlxalq neft
müqaviləsi imzalanmışdır.

Ilk müqavilə isə öz əhəmiyyətinə görə
tarixə "Əsrin müqaviləsi" adı altında daxil
olmuşdur.

Hazırda bu müqavilələr üzrə iş müvəffəqiy-
yətlə həyata keçirilir və Azərbaycan üçün həm
siyasi, həm də sosial-iqtisadi dividentlər gətir-
məklə onun iqtisadiyyatının dirçəlməsində və
dünya iqtisadiyyatında yerinin möhkəm-
ləndirilməsində əhəmiyyətli rol oynayır.

Azərbaycanın neft sektoruna xarici in-
vestisiya qoyuluşunun optimallaşdırılması
yolları

Respublikamız müstəqillik əldə etdikdən
sonra iqtisadiyyatımız yeni prinsiplər əsasında

qurulmuş və inkişaf etmişdir. Bu da öz növbə-
sində dünya ölkələri ilə açıq bazar münasibət-
lərinə girməsini tələb edir.

Bildiyimiz kimi, Azərbaycan dünyada neft
və qaz ölkəsi kimi tanınır. Hal-hazırda
respublikamızda  istehsal edilən  neft-qaz
xalqın güzəranının  yaxşılaşdırılmasında,
onun ictimai-siyasi həyatında böyük rol
oynayır. Ulu öndər Heydər Əliyevin memarı
olduğu neft strategiyasının uğurla həyata
keçirilməsi sayəsində ölkəmizdə əhalinin
rifahının yaxşılaşdırılması və dünya təsərrüfat
sisteminə inteqrasiya əlaqələrinin daha da
güclənməsi mümkün olmuşdur.

Respublikamız hazırda bir sıra dünya və
Avropa ölkələrinin "mavi yanacaq"la təmina-
tında mühüm rol oynayır. BIldiyimiz kimi,
ölkəmizi dünyanın potensial qaz ixracatçı-
larından birinə "Şahdəniz" yatağı çevrilmişdir.
"Şahdəniz" yatağının ikinci işlənmə mərhələ-
sinin ölkəmiz üçün böyük əhəmiyyətə malik-
dir. Böyük miqdarda hasil edilən "mavi yana-
caq" Azərbaycanın ixrac imkanlarını daha da
genişləndirməklə yanaşı, "Şahdəniz" qazının
alıcılarının sayının artmasına səbəb olacaq.
Bu da öz növbəsində ölkəmizin təkcə region-
da deyil, dünyada strateji tərəfdaş kimi möv-
qeyini daha da möhkəmləndirəcək.

Azərbaycanın iştirakı ilə TANAP qaz
layihəsinin reallaşması "Əsrin müqavilə-

UOT: 338; 336.77
JEL: L52; E22



105

«ELMİ ƏSƏRLƏR» - №4-2016
AZƏRBAYCANIN NEFT SEKTORUNA XARİCİ
İNVESTİSİYA QOYULUŞUNUN ZƏRURİLİYİ VƏ
MÜASİR VƏZİYYƏTİ

si"ndən sonra mühüm tarixi hadisə sayıla bi-
lər. Bu layihə respublikamızın iqtisadi qüdrə-
tinin və siyasi nüfuzunun artmasında böyük
rol oynayacaq.

Azərbaycan Prezidenti Ilham Əliyev bu
layihənin tarixi rolundan bəhs edərkən gös-
tərib ki, TANAP layihəsi bizə imkan verə-
cəkdir ki, Azərbaycan zəngin qaz resurslarını
dünya bazarlarına böyük həcmdə nəql etsin.
Hesab edirəm ki, TANAP layihəsi son illər
ərzində nəinki ölkəmizdə, regionda, Avropa
qitəsində enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı olan
məsələlər arasında ən böyük addımdır.
TANAP layihəsinin təşəbbüskarı da Azərbay-
can olmuşdur. Əminəm ki, TANAP layihəsini
Azərbaycan öz tərəfdaşları ilə vaxtında icra
edəcək və beləliklə, Avropanın enerji xəritəsi
böyük dərəcədə dəyişdiriləcəkdir.

Qeyd etmək lazımdır ki,  müstəqillik şəra-
itində Azərbaycanda neft potensialının
iqtisadi dövriyyəyə cəlb edilməsi, onun
iqtisadi müstəqilliyi və ölkənin iqtisadi sosial
inkişafını təmin etmək üçün ən səmərəli
ehtiyat kimi baxılır.

Heydər Əliyev ölkənin iqtisadiyyatının çə-
tin bir dövrdə 1994-cü il 20 sentyabrında
"Əsrin müqaviləsi"ni imzalamağa nail oldu.
Bununla da Azərbaycan ilk dəfə qərbin iri neft
şirkətləri ilə böyükmiqyaslı saziş imzalandı və
beləliklə də Xəzər dənizində beynəlxalq
əməkdaşlığın əsası qoyuldu. Bununla əlaqədar
xarici investisiyaların Azərbaycana axını
başlandı. Xarici investisiya axınında daha fəal
ölkələrdən ABŞ, Böyük Britaniya, Türkiyə,
Rusiya, Iran və Almaniyanı göstərmək olar.

Bildiyimiz kimi, investisiya həcmi həm
mütləq, həm də mənbələr hesabına daxili və
xarici amillərdən asılı olaraq respublikada
iqtisadiyyatın sahə quruluşuna uyğun olaraq
dəyişir. Belə ki, neft sektorunun payı 60-70%
təşkil etməklə, birbaşa məqsədli layihələr
üçün ayrılır. Daxili Investisiyaların artım tem-
pinə nisbətən daha üstün olması müşahidə
olunur.

Respublikada neft və qaz hasilatını
artırmaq üçün neft sənayesinə xarici investisi-
yaların cəlb olunması onun inkişafını daha da
sürətləndirdi.

Neft sektorunun sosial mahiyyəti onun iq-
tisadi artımı və əhalinin rifahında rolu ilə qiy-
mətləndirilməlidir. Belə ki, neft sənayesində
işləyənlərin orta aylıq əmək haqqı digər sahə-
lərdən və iqtisadiyyat üzrə orta aylıq səviyyə-
dən xeyli yuxarıdır. Neft Fondundan dövlət
büdcəsinə ayrılan vəsait hesabına sosial mü-
dafiə xərcləri daha böyük üstünlüklər təşkil
edir.

Neft sənayesi hesabına yaradılan istehsal
infrastrukturu yeni iş yerlərinin açılmasına
səbəb olur. Həmçinin neft müqavilələri ilə
əlaqədar respublikada işləyən xarici vətən-
daşların gəlirlərinin xərclənməsi hesabına xid-
mət sferası genişlənir. Xarici vətəndaşlar
istehsal tələbatını respublikada istehsal olunan
kənd təsərrüfatı məhsulları və xidmət sferası
ilə ödəməklə bu sahələrin inkişafını artırır və
əhalinin gəlirlərinin artım mənbəyi rolunu
oynayır.

Neft hasilatının xarici şirkətlərə çıxan pa-
yının daşınması ayrı təsərrüfat fəaliyyəti
olmaqla, beynəlxalq layihələr başa çatdıqdan
sonra, Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafı
üçün yerli əhəmiyyətə malikdir. O cümlədən
"Bakı-Tbilisi-Ceyhan" neft kəmərinin əsas
sosial-iqtisadi rola həmin regionlara əhalinin
məşğul olan hissəsini artırmaq, infrastruk-
turun daha geniş inkişafını təmin etməkdən
ibarətdir. "Bakı-Ceyhan" neft kəmərinin,
"Bakı-Ərzurum" qaz kəmərinin çəkilməsi və
onların sonrakı istifadəsi Azərbaycan iqti-
sadiyyatında strateji investisiya layihələri
olmaqla, respublikamızın regionlarında əhali-
nin həyat səviyyəsinə, onların regionda
məşğulluğuna və sonrakı illərdə daima gəlir
gətirən potensial kimi respublikanın siyasi,
iqtisadi təhlükəsizliyi üçün qlobal əhəmiyyətə
malikdir. Məhz bu perspektiv layihələr həm-
çinin yaranmış magistralın beynəlxalq daşın-
malar üçün əlverişli variant olaraq, ayrı-ayrı
ölkələrin neft və qaz məhsullarını daşımağa
şərait yaradır. Ona görə də neft hasilatı, qaz
nəqli, ölkənin tranzit rolunu artırır. Qərb və
Şərq ölkələri arasında TRASEKA proqramı-
nın reallaşması və uyğun olaraq infrastruk-
turun formalaşması üçün ən əlverişli şərait
neft və qaz kəmərinin tam gücü ilə istifadəsi,
sahibkar şirkətlərinin, onların dövlətlərinin
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Azərbaycana olan iqtisadi və maliyyə axınının
daha da artmasına səbəb olacaq.

Proqnozların reallaşmasından danışan
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ilham
Əliyev demişdir: ""Bakı-Tbilisi-Ceyhan",
"Bakı-Tbilisi-Ərzurum", "Şahdəniz",
"TANAP", "Cənub" qaz dəhlizi – bu layihələr
regionun, Avropanın enerji xəritəsini dəyişir.
Bunların hər biri tarixi layihədir. Bu layihələr
son 9 il ərzində icra edilib. "Bakı-Tbilisi-
Ceyhan" 2006-cı ildə istifadəyə verilmişdir,
dəhliz yaradılmışdır. O dəhliz indi xidmət
göstərir, yeni layihələr ortaya çıxır. Yenə də
Azərbaycan liderlik keyfiyyətini ortaya qoyur.
Əgər biz liderliyi göstərməsəydik, heç vaxt
"Cənub" qaz dəhlizi icra edilməyəcəkdi. Mən
vaxtilə şəxsən Nabukko layihəsinin müza-
kirəsi ilə bağlı azı 10 beynəlxalq tədbirdə
iştirak etmişəm. Yəni orada müzakirələrdən
başqa heç nə yox idi. Bəyanatlar, çıxışlar, qət-
namələrin qəbul edilməsi, vəssalam. Ondan
sonra  hamı dağılır,  iş də qalır  kənarda.  Mən
minimum on tədbirdə iştirak etmişəm. Hər də-
fə də demişəm ki, burada liderlik olmalıdır.
Bu layihəni necə icra etmək lazımdır? Bunun
əsas elementləri nədən ibarətdir? Bu, o qədər
də çətin məsələ deyil. Amma elə mən
deyirdim, mən eşidirdim. Daha sonra gördük
ki, artıq bu layihə yerində sayır. Yenə də
təşəbbüs göstərmişik, TANAP layihəsini tək-
lif etmişik. Adı da biz qoymuşuq, təşəb-
büskarı da biz olmuşuq. 2012-ci ildə Türkiyə
ilə bu layihəni imzaladıq, ondan sonra artıq
"Cənub" qaz dəhlizi üçün yol açıldı".

Dünya təcrübəsi göstərir ki, müasir dövrdə
milli iqtisadiyyatın formalaşması və inkişafı
prosesində qarşıya çıxan problemlərin həlli
ölkə iqtisadiyyatına xarici investisiyaların
cəlb edilməsinin və onlardan səmərəli istifadə
olunmasını tələb edir.

Dünya kapital bazarında olan tələb-təklifi
üstələdiyindən xarici investisiyaların ölkəyə
cəlb edilməsi  ölkələrin bu sferadakı fəaliy-
yətlərini artırmağa sövq edir. Xarici investi-
siyaların ölkə iqtisadiyyatına cəlb edilməsinin
mühüm təsir qüvvəsi yerli qanunvericilik
bazasıdır. Bu baxımdan «Investisiya» fəaliy-
yəti haqqında Azərbaycan Respublikasının

Qanununun dördüncü maddəsini xüsusilə
qeyd etmək lazımdır.

Xarici investisiyaların Azərbaycana cəlb
olunması istiqamətində hökumət tərəfindən
əsaslı addımlar atılmışdır. Xarici investorların
Azərbaycan iqtisadiyyatına olan maraqlarının
artması səbəblərindən biri bəzi maneələrin
aradan qaldırılmasıdır.

Azərbaycanın neft sektoruna xarici inves-
tisiya qoyuluşunda yaranan problemləri və
səbəblər əsasən aşağıdakılardan ibarətdir:
Ø ilk dövrlərdə ölkədə siyasi və makro-

iqtisadi sabitliyin olması;
Ø neft sənayesi müəssisələrinin texniki

və texnoloji səviyyəsinin dünya
standartlarından xeyli aşağı səviyyədə olması;
Ø ölkədə aparılan iqtisadi islahatların

sistemsiz və yarımçıq xarakter daşıması
nəticəsində bazar infrastrukturunun zəif
inkişafı;
Ø bürokratik maneələr;
Ø bu sahədə məşğul olan kadrların səriş-

təsizliyi və s.
Neft sektoruna qoyulmuş xarici inves-

tisiyalar optimallaşdırılması və onlardan isti-
fadənin səmərəliliyinin artırılması üçün
ölkədə aparılan xarici investisiya siyasətinin
aşağıda göstərilən istiqamətlər üzrə təkmilləş-
dirilməsi məqsədəuyğun olardı:
Ø neft ehtiyatlarının xarici investorların

iştirakı ilə istismarını tənzimləyən vahid
hüquqi-normativ baza və mükəmməl təşkilati-
idarəetmə mexanizminin yaradılması;
Ø xarici investorlarla yerli sahibkarlar

arasında qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq
yaradılması üçün əlverişli şəraitin təmin
olunması;
Ø neft və neft məhsullarının ixracından

əldə olunan valyutanın iqtisadiyyatı digər
sahələrinin inkişafına yönəldilməsi və s.

Göstərilən təkliflərin həyata keçirilməsi
Azərbaycanda iqtisadiyyatın strukturunun
yenidən qurulmasını sürətləndirilmək və da-
vamlı iqtisadi artımın təmin olunması baxı-
mından xarici kapitalın yaratdığı imkanlardan
daha səmərəli istifadə olunması üçün şərait
yaradacaqdır.

Ölkədə investisiya mühitini formalaşdıran
ən mühüm amillərdən biri vergi sistemi hesab
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olunur. Sahibkarların öz fəaliyyətinin həyata
keçirilməsində onlara mane olan ünsürlərdən
biri kimi vergilər göstərilmişdir. Vergi güzəşt-
lərinin olması investorlar üçün böyük
əhəmiyyət kəsb edir.

Qeyd etmək lazımdır ki, dünyanın əksər
ölkələrində yüksək vergilərin tətbiqi nəticə-
sində investorlar öz mənfəətlərinin təxminən
yarısından məhrum olurlar. Bunların içərisin-
də əsas mənfəət vergisidir. Bu vergilər üzrə
güzəştlər vergi dərəcələrinin azaldılması,
ödənilməsində uzunmüddətli azad olmalar
formasında tətbiq edilə bilər. Bu vergidən baş-
qa əmlak, dövriyyə və digər vergi növlərinin
ödənilməsində güzəştlər tətbiq olunur. Vergi-
qoymanın səviyyəsi investorların müəyyən bir
region daxilində hara investisiya yatırmaq
qərarına təsir göstərə bilər.

Azərbaycan hökuməti xarici ölkələrin
təcrübəsini nəzərə alaraq öz vergi sistemini
sahibkarlıq fəaliyyəti üçün əlverişli şəkildə
formalaşdırmağa başlamışdır.

Bütün bunlardan başqa, xarici investorları
ölkəyə cəlb etmək üçün onların qazanclarının
investisiya olunmasını təmin edən vergi sis-
temi də formalaşdırmaq lazımdır.

Avstriya, Belçika, Ispaniya, Fransa, Yuna-
nıstan, Italiya, Niderlandda kampaniyalardan
tutulan gəlir vergisinin dərəcəsi 34-36%
arasındadır. Bu göstərici Danimarka,
Lüksemburq, Portuqaliyada – 30%,
Finlandiyada 29%, Isveçdə 28%, Almaniyada
25%, Irlandiyada isə 12,5%-dir.

Azərbaycanda belə halların olmaması üçün
2001-ci il yanvarın 1-dən Azərbaycan Res-
publikasının Vergi Məcəlləsi qüvvəyə min-
mişdir. Bu məcəllə vergi sistemində şəffaflığı
artırmış oldu.

Vergi sistemində şəffaflığın yaradılması
vergi ödəyicilərinə dəqiq və sadə təlimatların
verilməsində özünü göstərir. Sahibkarlara
sadə vergi xidməti göstərmək məqsədilə sadə-
ləşdirilmiş "vahid pəncərə sistemi" formalaş-
dırılmışdır. Bu sistemə görə həm vergi ödəyi-
cilərinin qeydiyyatı, həm də vergi ödəmə
mexanizmi olduqca sadələşdirilmişdir.

Xarici iqtisadi əlaqələrin inkişafı ayrı-ayrı
ölkələrin iqtisadiyyatının beynəlxalq təsər-
rüfat miqyasında inteqrasiyasının sürətlən-

dirilməsinin əsas şərtlərindən biridir. Ölkələr
inteqrasiya axınına qoşularaq bu yolla öz
istehsal güclərini, istehsalın səmərəliliyini və
əhalinin rifah səviyyəsini artırmağa çalışırlar.

Azərbaycan Respublikasının ərazisində
xarici investisiya hüquqi cəhətdən tam və
şərtsiz müdafiə olunur və qanunvericilik
aktlar ilə təmin olunur. Eyni zamanda xarici
investisiya respublikada qanunvericiliyin
dəyişdirilməsi ilə bağlı hallarda da bəzi
təminatlar alır.

Dünya təcrübəsi göstərir ki, xarici investorlar
bu və ya digər ölkəyə investisiya qoymaq
istəyərkən öz strateji maraqlarından çıxış edə-
rək, ilk növbədə həmin ölkədə investisiya mü-
hitinin əlverişli olub-olmaması ilə maraqlanırlar.

 Investisiya mühitinin əlverişliliyi, ilk növ-
bədə siyasi stabilliyin olmasını nəzərdə tutur.
Məhz bu amil investora öz fəaliyyətini uzun-
müddətli dövr üçün planlaşdırmağa imkan
verir.

Investisiya mühitinə təsir göstərən digər
mühüm amil ölkədə həyata keçirilən makro-
iqtisadi siyasətdir. Makroiqtisadi siyasətə
hökumətin həyata keçirdiyi ardıcıl, stabil in-
flyasiyaya nəzarət, vergi-büdcə və kredit
siyəsətləri daxil edilir.

Investisiya mühitinə ölkədə bazar infras-
trukturunun inkişafı, ixtisaslı ucuz əmək
ehtiyatlarının olması amilləri də daxildir.

Neft sənayesi Azərbaycan iqtisadiyyatının
aparıcı sahələrindən biridir. Belə ki, əhalinin
işlə təmin olunmasından, dövlət büdcəsinin
formalaşmasında, ixracda neft əsas əsas rol
oynayır. Azərbaycanın ixrac strukturundakı
payına görə neft məhsulları birinci yerdə
durur.

Neft sənayesinin qarşısında aşağıdakı əsas
problemlər durur: neft hasilatının və perspek-
tiv strukturların şəraitinin çətinləşməsi, dəni-
zin dərin hissələrinin mənimsənilməsi üzrə
işlərin təhlükəsizliyi və etibarlılığını təmin
edən texnika və texnologiyaların olmaması,
axtarış-kəşfiyyat işlərinin və neft və qaz
hasilatlarının həcminin artırılması üçün xeyli
əsaslı vəsait qoyuluşlarının cəlb edilməsi
zərurəti, Azərbaycan neftinin dünya bazarına
çıxarılması üçün etibarlı və səmərəli ixrac
üsullarından istifadə və s.
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Bu göstəricilər neft sektorunun strateji
vəziyyətini əks etdirir.

1999-cu ildən başlayaraq "Əsrin müqavi-
ləsi"nin həyata keçirilməsi nəticəsində alınan
neftin bir hissəsi Azərbaycana 100 mln ABŞ
dolları miqdarında gəlir gətirəcək.

Göründüyü kimi, neft sənayesi Azərbaycan
iqtisadiyyatının aparıcı sahələrindən biri, daha
doğrusu, başlıcasıdır. Belə ki, dövlət
büdcəsinin formalaşmasında və ixracatında
neft əsas rol oynayır.

«Əsrin müqaviləsi» Azərbaycanın Xəzər
dənizində neft şirkətləri ilə 10 müqavilə,
1998-1999-cu illərdə isə 9 müqavilə imza-
lanmışdır. Bu müqavilələrin içərisində isə ən
böyük müqavilə 1994-cü ildə bağlanmış
«Əsrin müqaviləsi»dir ki, bu da 30 il
müddətinə bağlanmışdır. Bu da 12-14 mlrd
dollar təşkil edir. Respublikamıza investisiya
axını artmaqdadır.

«Əsrin müqaviləsi» Xəzərdə neft yataq-
larının, xüsusilə də «Azəri», «Çıraq», «Gü-
nəşli» yataqlarının istifadəsini nəzərdə tutur.
Bu müqaviləni dünyanın 8 ölkəsinin 12 şirkəti
imzalamışdır. Burada «Amoco» (ABŞ)
17,01%, «BP» (B.Britaniya) 17,13%, «Lu-
koil» (Rusiya) 10%, «Statoil» (Norveç) 8,5%,
«Turkişh Petrolium» (Türkiyə) 6,75%, «Un-
okl» (ABŞ 9,52%,  «Stocnuc» (Yaponiya)
74,5% (McDermant şirkəti aksiyalarının bir
hissəsi 1996-cı ildə «Hotchuc» şirkətinə satıl-
mışdır). «Rama» (B.Britaniya) 1,08%, «Del-
ta» (S.Ərəbistanı) 1,68%, Penzoil (ABŞ)
4,81%, «Exan» (ABŞ) 5% və ARDNŞ 10%
paya malikdirlər.

Bütün investisiyaların 80% xarici şirkətlər
tərəfindən həyata keçiriləcəkdir. Bu 30 il
müddətində neftdən gələn ümumi gəlir 157,6
mlrd dollar olacaqdır. Buradan Azərbaycana
gələn gəlir isə 81,7 mlrd dollar olacaqdır.

Azərbaycan Respublikasında irihəcmli mü-
qavilələrin imzalanması dünyanın TMK-ın
ölkəyə olan maraqlarını daha da artırmışdır.

Azərbaycanın neft sektoruna böyük miq-
darda investisiya qoyulan TMK-ların əmək-
daşlığı isə aşağıda göstərilən tələb və tövsiy-
yələr nəzərə alınmaqla inkişaf etdirilməlidir:
Ø Azərbaycanda milli iqtisadiyyatın inki-

şaf maraqları nəzərə alınmaqla TMK-larla

əməkdaşlığı qarşılıqlı fayda əsasında ge-
nişləndirmək lazımdır.
Ø Azərbaycanın BƏB-də malik olduğu

üstünlüyü nəzərə almaqla müəyyən sahələrdə
TMK-ların yaradılması imkanları öyrənilməsi
və bu imkanlardan istifadə olunması üçün
tədbirlər görülməlidir. Bu zaman əməkdaşlıq
etdiyimiz TMK-ların da imkanlarından istifa-
də olunmasına diqqət yetirmək lazımdır.
Ø TMK-ların fəaliyyət göstərmələri

müxtəlif ölkələrin iqtisadiyyatına göstərə
biləcəyi mənfi təsirlərin qarşısını almaq, on-
larla bu dövlətlər arasında meydana çıxan
problemlərin qarşılıqlı fayda əsasında həlli və
dünya bazarlarının TMK-ların təbiətindən
irəli gələn inhisarçı meyllərdən qorumaq üçün
beynəlxalq səviyyədə TMK-ların fəaliyyət ko-
deksinin qəbul edilməsi və buna müvafiq ola-
raq təşkilati işlərin görülməsi məqsədi ilə
müvafiq beynəlxalq təşkilatlar qarşısında mə-
sələ qaldırılması məqsədəuyğun olardı.

Azərbaycanın neft çıxarma sənayesinin
perspektiv inkişafı  baxımından isə TMK-larla
əməkdaşlığın təkmilləşdirilməsi məqsədilə
aşağıdakı təklif və tövsiyyələrin yerinə yetiril-
məsini məqsədəuyğun hesab edirik:
Ø Azərbaycanın qlobal neft strategiyası-

na uyğun olaraq neftçıxarma sənayesində
TMK-larla əməkdaşlıq prosesində qarşıya çı-
xan problemlərin həllində milli maraqlarımı-
zın və qanunlarımızın tələblərinin qorunması;
Ø Perspektiv strukturlar üzrə müqavilələr

bağlanması zamanı Azərbaycan tərəfinin risk
dərəcəsinin minimuma endirilməsi;
Ø TMK-ların əldə etdikləri mənfəətin

yenidən Azərbaycan iqtisadiyyatına investi-
siya edilməsi üçün əlverişli şəraitin
yaradılması;
Ø TMK-larla əməkdaşlıqda bürokratik

əngəllərin tamamilə aradan qaldırılması;
Ø Neftin hasilatı və nəqli zamanı ətraf

mühitin dünya standartları səviyyəsində mü-
hafizəsinin təmin olunması sahəsində TMK-
ların məsuliyyətinin artırılması və s.

Bütün bunlardan belə nəticəyə gəlmək olar
ki, Azərbaycanda neft ehtiyatlarının səmərəli,
yəni tullantısız və itkisiz istifadə olunmasına
onun emalını dərinləşdirən texnologiyadan
istifadə edilməsinə də xüsusi fikir vermək
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lazımdır. Onu da qeyd edək ki, bu sahədə öl-
kəmiz kifayət qədər güclü maddi-texniki ba-
zaya malikdir. Belə ki, hələ keçmiş SSRI döv-
ründə Azərbaycanda hasil olunduğundan iki
dəfə çox neft emal etməyə imkan verən za-
vodlar inşa edilmişdir.  Lakin məlum olduğu
kimi, hazırda bu sənaye müəssisələrindəki
avadanlıqların çox hissəsi həm fiziki, həm də
mənəvi cəhətdən köhnəlməyə məruz qalmış-
dır və onların yeniləşdirilməsinə böyük eh-
tiyac vardır. Bu baxımdan da ölkənin neft
sektoruna gələcəkdə cəlb ediləcək xarici
investisiyaların məhz bu sahəyə yönəldilmə-
sinə xüsusi fikir verilməlidir. Bu isə idxal olu-
nan bəzi neft emalı məhsullarını əvəz etməklə
onlara olan ehtiyacın yerli imkanlar hesabına
təmin edilməsi sahəsində də müsbət rol oy-
naya bilər.

NƏTICƏ
Azərbaycanın neft sektoruna qoyulmuş xa-

rici investisiyaların optimallaşdırılması və
onlardan istifadənin səmərəliliyinin artırılması
üçün ölkədə aparılan xarici investisiya siyasə-
tinin aşağıda göstərilən istiqamətlər üzrə
təkmilləşdirilməsi məqsədəuyğun olardı:
Ø Neft ehtiyatlarının xarici investorların

iştirakı ilə istismarını tənzimləyən vahid hü-
quqi-normativ baza və mükəmməl təşkilati-
idarəetmə mexanizminin yaradılması;
Ø Neft və neft məhsullarının ixracından

əldə olunan valyutanın iqtisadiyyatın digər
sahələrinin inkişafına yönəldilməsi;
Ø Bürokratik maneələrin aradan qaldırıl-

ması və s.
Ø Respublikanın neft sektoruna böyük

miqdarda investisiya qoyulan TMK-larla
əməkdaşlıq isə aşağıdakı təklif və tövsiyyələr
nəzərə alınmaqla inkişaf etdirilməlidir:

Ø Azərbaycanda milli iqtisadiyyatın
inkişaf maraqları nəzərə alınmaqla TMK-larla
əməkdaşlığı qarşılıqlı fayda əsasında
genişləndirmək lazımdır;
Ø Azərbaycanın BƏB malik olduğu üs-

tünlükləri nəzərə almaqla müəyyən sahələrdə
TMK-ların yaradılması imkanları öyrənilməsi
və bu imkanlardan istifadə olunması üçün
tədbirlər görülməlidir.

Azərbaycanda neft ehtiyatlarının səmərəli,
yəni tullantısız və itkisiz istifadə olunmasına,
onun emalını dərinləşdirən texnologiyadan
istifadə edilməsinə də fikir verilməlidir. Bun-
dan başqa, onu da qeyd etmək lazımdır ki, bu
sahədə ölkəmiz kifayət qədər güclü maddi-
texniki bazaya malikdir. Respublikamız
hazırda SSRI dövründə hasil olunduğundan
iki dəfə çox neft emal etməyə imkan verən
zavodlar inşa etmişdir. Lakin, bildiyimiz kimi,
hazırda bu sənaye müəssisələrindəki ava-
danlıqların çox hissəsi həm fiziki, həm də
mənəvi cəhətdən köhnəlməyə məruz qalmış-
dır. Onların yeniləşdirilməsinə böyük ehtiyac
var. Bu baxımdan da ölkənin neft sektoruna
gələcəkdə cəlb ediləcək xarici investisiyaların
məhz bu sahəyə yönəldilməsinə xüsusi fikir
verilməlidir.
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Необходимость и современное состояние иностранных инвестиционных
 вложений в нефтяной сектор Азербайджана

Резюме
Цель исследования–определение роли иностранных инвестиций в формировании и развитии

национальной экономики, особенностей формирования  внешней инвестиционной политики Азер-
байджанской Республики и,места и важности нефтяного сектора в экономике страны.

Методология исследования– аналитический обзор и системный подход.
Выводы исследования – мотивирована необходимость в иностранных инвестициях в нефтя-

ной сектор Азербайджана, проанализирована текущее положение в этой области;,выявлены на-
правления эффективного использования фактора нефти с точки зрения экономического развития
Азербайджана и,указаны пути эффективности вложенных в нефтяной сектор инвестиций .
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The necessity and the current state of foreign investment investments in oil sector of Azerbaijan
Abstract

Purpose of the research:  Foreign investments’ role on shaping and developing of national economy,
Foreign investment policy’s forming features in Republic of Azerbaijan and determining oil sphere’s
place and significant in economy.

Methodology - analytical parsing and systematic approach.
Result–Grounded foreign investment importance to Azerbaijan’s oil sphere and analyzed modern sit-

uation in this field, as a view from Azerbaijan’s economic growth was determined directions of oil incen-
tives’ efficiently utilizing and demonstrated the investments’ efficiency ways under investingoil sphere,
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