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Azərbaycanın investisiya resurslarından istifadə məsələləri 
 

Xülasə 

Məqalədə investisiya resurslarının tərkibi, strukturu, istifadə səviyyəsini xarakterizə 

edən göstəricilər sistemi nəzəri və metodoloji baxımdan araşdırılmış və bu baxımdan 

müəllifin mövqeyi əsaslandırılmışdır. Milli hesablar sisteminin rəsmi statistik informasiyaları 

əsasında Azərbaycanın 2005-2013-cü illərdə yaranmış investisiya resursları hesablanmış, 

onların istifadə səviyyəsi müəyyən edilmiş və qiymətləndirilmişdir. Araşdırmalar həm ölkə 

səviyyəsini, həm də institusional vahidlərini əhatə edir. 

Açar sözlər: investisiya resursları, qənaət, daxili investisiyalar, birbaşa xarici 

investisiyalar, ümumi yığım, investisiya qoyuluşu norması, qənaətçilik əmsalı 

 

Giriş 

 Ölkənin investisiya resurslarının müəyyən edilməsi və onlardan tam və səmərəli 

istifadə olunması həm iqtisadi, həm də milli təhlükəsizlik baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb 

edir. İnvestisiya resursları daxili tələbi tam ödəyirsə, ölkə xarici ölkələrdən asılı olmur, daxili 

tələbdən artıq resurs isə xarici ölkələrdə yeni istehsal (xidmət) güclərinin yaradılmasında 

istifadə oluna bilər. Azərbaycanda ilk dəfə aparılan elmi araşdırmanın yekunları əsasında 

hazırlanmış bu məqalədə göstərilir ki, 2005-2013-cü illərdə Azərbaycanın investisiya 

resurslarından 56,4%  istifadə edilmişdir. Belə ki, investisiya resursları 176,2 milyard manat 

olduğu halda, faktiki investisiyalar 99,4 milyard manat təşkil etmişdir. İnvestisiyaların 90%-ə 

qədəri qənaətin, 9% isə amortizasiya ayırmaları hesabına formalaşmışdır. Ümumi yığım 

əmsalı cəmisi 22,3 faizə bərabər olmuşdur. 

İnvestisiya resurslarının nəzəri-metodoloji aspektləri 

Azərbaycanın milli hesablar sistemində investisiya üçün vəsaitlərin mənbəyi ölkənin 

qənaəti, alınmış və verilmiş əsaslı transferlərin saldosu hesab edilir. Hesab edirik ki, buraya 

amortizasiya ayırmaları da əlavə edilməlidir. Çünki istər beynəlxalq normativ aktlarda, istərsə 

də Azərbaycanın “İnvestisiya fəaliyyəti haqqında” qanununda amortizasiya ayırmalarının 

təyinatı əsas kapitala investisiya mənbəyi kimi nəzərdə tutulmuşdur. Digər mühüm 

məsələlərdən biri də investisiya resurslarının istifadə səviyyəsini qiymətləndirərkən 

investisiya formalarının düzgün seçimidir. Başqa sözlə investisiya resursları faktiki istifadə 

edilmiş daxili investisiya ilə müqayisə olunmalıdır, yoxsa xarici investisiya da nəzərə 

alınmalıdır? Qənaətin formalaşmasında iştirak etdiyinə görə xarici investisiyalar hesabına 

yaranmış təsərrüfat subyektləri nəzərə alınmalıdır. 

Ancaq xarici investisiyalar ölkəyə müxtəlif məqsədlər və müxtəlif formalarda cəlb 

edilir. Onların bir hissəsi istehsal (xidmət) sektorlarının yenidənqurulmasına və 

genişləndirilməsinə, digər hissəsi isə müxtəlif təyinatlı kreditlərə, depozitlərə və qiymətli 

kağızların alınmasına yönəldilir. İstehsalla (xidmətlə) bağlı xarici investisiyalar qənaətin 

formalaşmasında bilavasitə iştirak edir. Ona görə də investisiya resurslarından istifadə 

səviyyəsini qiymətləndirmək üçün ancaq ölkə iqtisadiyyatına qoyulan birbaşa xarici 

investisiyaların nəzərə alınmasını məqbul hesab edirik. Qeyd etmək lazımdır ki, əslində xarici 

investisiyaların birbaşa və portfel investisiyalarına bölünməsi heç də onların hansınınsa 
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maddi, hansınınsa maliyyə investisiyası olması demək deyildir. Burada bir şərti yanaşma da 

vardır. Bəzi ölkələrin qanunvericilik aktlartında birbaşa və portfel investisiyalarını 

fərqləndirmək üçün müəyyən meyarlardan istifadə edilir. Məsələn, Rusiya Federasiyasında 

əgər müəssisənin nizamnamə kapitalında xarici investorun payı 10 faizdən çoxdursa, o, 

birbaşa xarici investisiya hesab edilir. Azərbaycanın normativ aktlarında belə meyarlar 

müəyyən edilməmişdir. 

Digər metodoloji məsələ investisiya resurslarından istifadə səviyyəsini xarakterizə 

edən göstəricilərin müəyyən edilməsidir. Yuxarıda qeyd edilən metodoloji göstərişdə 

“İnvestisiya qoyuluşu norması” adlı bir göstərici vardır. O, qənaətin ümumi daxili məhsulda 

və ya ümumi əlavə dəyərdə payı kimi hesablanır. Təkcə bu göstəricini məqbul hesab 

etməyərək, göstəricilər sistemindən istifadə edilməsini məqsədəuyğun hesab edirik. Bu 

sistemə aşağıdakıları daxil etməyi lazım bilirik:  

 Ölkənin investisiya resursları; 

 İnvestisiya qoyuluşu norması; 

 Əsas kapitala daxili investisiyalar; 

 Ölkə iqtisadiyyatına birbaşa xarici investisiyalar; 

 Ümumi daxili məhsul; 

 Ümumi yığım; 

 İnvestisiya resurslarından istifadə əmsalı. 

İnvestisiya resurslarından istifadə əmsalı faktiki investisiyaların investisiya 

resurslarına bölməklə müəyyən edilir. Bəzi iqtisadçılar “xarici investisiya” anlayışını ölkənin 

qeyri – rezidentlərinin investisiyası kimi şərh edirlər. Ancaq eyni zamanda bu anlayış yerli 

hüquqi şəxslərin xaricdə yerləşən filial və bölmələri tərəfindən ölkə ərazisindəki sahibkarlıq 

obyektlərinə investisiyanı da əhatə edir. Azərbaycana cəlb olunan xarici investisiyaların 

ölkənin qeyri – rezidentlərinə və yerli hüquqi şəxslərə mənsubiyyətini dinamikada müəyyən 

etmək maraqlı ola bilər.  

Ölkənin qənaətini hesablamaq məqsədilə “Sərəncamda qalan ümumi milli gəlir”dən, 

natural şəkildə qeyri-rezidentlərdən alınmış və onlara verilmiş sosial transferlərin saldosu 

nəzərə alınmaqla, “faktiki son istehlak” çıxılır (“Azərbaycanın Milli Hesabları”, 

Dövlətstatkom, 2015, s.19-21). Onu da qeyd edək ki, ölkənin sərəncamında qalan ümumi 

milli gəliri hesablayarkən qeyri-rezidentlərdən alınmış və verilmiş əmək ödənişi və 

mülkiyyətdən gəlirlərin saldosu da nəzərə alınır. Mülkiyyətdən gəlirlər maliyyə aktivlərinin, 

torpaqların və digər istehsal edilməyən qeyri-maliyyə aktivlərinin (torpağın alt qatlarının, 

digər təbii aktivlərin, patentlərin, lisenziyaların və s.) istifadə verilməsi ilə əlaqədar olaraq 

institusional vahidlərin aldığı və ya ödədiyi gəlirlərdir. Onlara aşağıdakı gəlir növləri aid 

edilir: faizlər, dividendlər, renta, müəssisə sahibləri tərəfindən gəlirin müsadirəsi, birbaşa 

xarici investisiyalardan reinvestisiya edilən daxilolmalar, sığorta polislərinin sahibkarlarının 

mülkiyyətdən gəlirləri. Ölkənin investisiya resurslarından istifadənin səviyyəsini də bilavasitə 

milli iqtisadi inkişaf modelinin qiymətləndirilməsində istifadə olunan göstəricilərdən biri 

hesab edirik.  

Azərbaycanın investisiya resursları və onlardan istifadə 

Yuxarıda şərh edilən metodoloji yanaşmanı əsas götürərək, Azərbaycanın investisiya 

resurslarından istifadə səviyyəsini belə müəyyən etmək olar. 1 saylı cədvəldən göründüyü 

kimi, 2005-2013-cü illərdə ölkədə yaranan investisiya resursları 176,2 milyard manat təşkil 

etmişdir. Onun da 90 faizə qədəri qənaətin hesabına formalaşmışdır. Bu dövrdə faktiki 

investisiyalar 99,4 milyard manat olmuşdur ki, bu da investisiya resurslarından 56,4 faiz 

istifadə deməkdir (cədvəl 2). Qalan 76,8 milyard manat isə hüquqi və fiziki şəxslərin 

sərəncamında qalmışdır. Ümumi yığım isə 76,5 milyard manat və ya investisiyaların 77 
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Region və sahə iqtisadiyyatı 

  
faizinə bərabər olmuşdur. 2013-cü ildə 2010-cu illə müqayisədə investisiya resursları 

bütünlükdə 28 faiz, qənaət 30 faiz artmışdır. Əsaslı transferlərdən daxil olmalar azalmışdır. 

 

Cədvəl 1. 

Azərbaycanın investisiya resursları (mln. manat) 
Göstəricilər 2005 %-lə 2006-

2010 

2010 %-lə 2013 %-lə 2011-

2013 

2005-

2013 

2010-

2013-cü 

illərdə 

artım 

tempi  

İnvestisiya 

resursları, cəmi 

o cümlədən 

6819 100 86975 21785 100 27961 100 82439 176232 128,4 

Qənaət 5536 81,2 77071 19475 89,4 25333 90,6 74814 157421 130,0 

Amortizasiya 

ayırmaları 

1244 18,3 9888 2299 10,6 2618 9,4 7591 18723 113,9 

Alınmış və 

verilmiş əsaslı 

transferlərin 

saldosu 

39 0,5 16 11 0,0 10 0,0 34 88 91 

Mənbə: “Azərbaycanın Milli Hesabları”, Dövlətstatkom, 2015, s.23-26” əsasında müəllif 

tərtib etmişdir. Artım tempi cari qiymətlərlə hesablanmışdır. 

 

Azərbaycanın Milli Hesablarının informasiyaları əsasında müəyyən edirik ki, 2013-cü 

ildə ölkənin milli qənaəti (milli gəlirin istehlakdan artıq qalan hissəsi) 25,3 milyard manat 

olmuşdur. Faktiki investisiyalar isə 18,6 milyard manat təşkil etmiş və qənaətdən 1,4 dəfə az 

olmuşdur. 

Cədvəl 2. 

Azərbaycanda investisiya resurslarından istifadə dinamikası (mln. manat) 
Göstəricilər 2005 2010 2013 2005-

2013 
İnvestisiya resurslarından istifadə əmsalı  0,91 0,47 0,67 0,56 
Ümumi yığım 5201 7669 14928 76522 
İnvestisiya qoyuluşu norması, faizlə 44,2 45,9 43,5 46,0 
Ümumi daxili məhsul 12523 42465 58182 342841 
Əsas kapitala daxili və birbaşa xarici investisiyalar 6222 10177 18602 99372 
Ümumi yığım əmsalı faizlə 41,5 18,1 25,7 22,3 
Ev təsərrüfatının qənaəti 1673 616 1641 8995 
Ev təsərrüfatlarının sərəncamında qalan milli gəlir 6884 17144 25791 139228 
Ev təsərrüfatlarının qənaətçilik əmsalı (%) 24,3 3,6 6,4 6,5 

Mənbə: “Azərbaycanın statistik göstəriciləri”, 2015. “Azərbaycanın milli hesabları”, 2012-

2015, stattoplular əsasında müəllif tərtib etmişdir. Milli hesabların 2013-cü ildən sonrakı 

göstəriciləri dərc edilməmişdir. 

 

2005-2013-cü illərdə istifadə olunan investisiyaların 99,4 milyard manat olmasına 

baxmayaraq, əsas fondların istifadəyə verilməsi cəmisi 76,5 milyard manat təşkil etmişdir. Bu 

o deməkdir ki, obyektlər vaxtında tikilib istifadəyə verilmir və bitməmiş tikintilərin həcmi 

artır. Nəticədə 2 saylı cədvəldən göründüyü kimi, investisiya qoyuluşu norması 46 faiz olduğu 
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halda, ümumi yığım əmsalı cəmi 22,3 faiz  təşkil etmişdir. Onu da qeyd edim ki, ümumi 

yığım əmsalı 2005-ci ildəki 41,5 faizdən 2013-cü ilə 25,7 faizə qədər aşağı düşmüşdür.  

Qanunvericiliklə kommersiya bankları tərəfindən faiz dərəcələrinin yuxarı həddi 

Mərkəzi Bank tərəfindən mənfəət normasından aşağı müəyyən edilərsə, depozit və 

əmanətlərin investisiya kimi istifadə edilməsinə stimul yaradıla bilər. Bu da daxili tələbi 

artırar. Ancaq investisiya resursları və investisiyalar arasında qarşılıqlı əlaqə heç də sadə və 

birmənalı deyil. İnvestisiya resursları məcmu tələb və məcmu təklif arasındakı 

makrouyğunluğu poza bilir. Rəqabət və çevik qiymətlər mexanizminə olan ümidlər özünü 

müəyyən şəraitlərdə doğrultmur. Belə ki, investisiyaların qənaətdən az olması ümumi daxili 

məhsulun artımını ləngidir. Əgər investisiya təklifi qənaətdən çoxdursa inflyasiya təhlükəsi 

yaranır. İqtisadi tarazlığın klassik modelində tarazlıq, hər şeydən əvvəl, makro səviyyədə 

ölkənin pul qənaəti və investisiyaların arasındakı qarşılıqlı əlaqələrdə əks olunur. Gəlirlərin 

artımı qənaətin artımını, qənaətin investisiyaya çevrilməsi istehsalın və məşğulluğun artımını 

stimullaşdırır. Nəticədə, yenə də gəlirlər artır, onlarla birlikdə qənaət və investisiyalar artır. 

İndiyə qədər ölkə iqtisadiyyatına yönəldilən xarici investisiyaların həcminin artmasını 

müsbət qiymətləndirərək, sonrakı illərdə bu investisiyalara məhdudiyyətlərin qoyulması 

iqtisadi təhlükəsizlik tədbirlərindən ola bilər. Belə ki, xarici investisiyalardan istifadənin ölkə 

üçün məqsədəuyğunluğunu əks etdirən göstəricilərdən biri də “investisiyaların 

repatriasiyası”dır. “İnvestisiyaların repatriasiyası” məfhumu xarici ölkələrdən cəlb edilmiş 

investisiyaların geriyə, həmin mənbə ölkələrinə qaytarılmasını əks etdirir. Azərbaycan 

Respublikası Mərkəzi Bankının məlumatlarından görünür ki, Azərbaycandan investisiyaların 

repatriasiyası 1997-ci ildən başlamışdır. 1997-2005-ci illərdə Azərbaycandan 6954 mln. ABŞ 

dolları məbləğində investisiya repatriasiyası edilmişdir. (“Azərbaycan Respublikası Mərkəzi 

Bankı”, statbülleten, 2006, №8, s.8). Həmin mənbəyə əsasən bu dövrdə Azərbaycan 

iqtisadiyyatına xarici investorlar tərəfindən qoyulan birbaşa investisiyalar 19392 mln. ABŞ 

dollarına, Azərbaycan investorları tərəfindən xarici iqtisadiyyata qoyulan investisiyalar isə 

(2000-ci ildən başlayaraq) 3686 mln. dollara bərabər olmuşdur. Beləliklə, Azərbaycan 

iqtisadiyyatına cəlb olunmuşla xarici iqtisadiyyata yönəldilmiş investisiyalar və 

investisiyaların repatriasiyasının cəmi arasındakı fərq kimi hesablanan xalis birbaşa 

investisiyalar 8752 milyon (ABŞ) dollar təşkil etmişdir. 

Birbaşa investisiyaların təhlili göstərir ki, 2014-cü ildə xarici investorlar (qeyri-

rezidentlər) Azərbaycan iqtisadiyyatına 8049 mln. dollar məbləğində birbaşa investisiya 

yönəltmişlər, Azərbaycan rezidentləri isə xarici ölkələrin iqtisadiyyatına 2209 mln. dollar 

həcmində investisiya qoymuşlar. Həmin ildə Azərbaycandan 3,6 milyard dollardan çox 

maliyyə resursları qeyri-rezidentlər tərəfindən əvvəllər yatırdıqları investisiyaların 

müqabilində xaricə köçürmüşlər, yəni investisiya repatriasiya edilmişdir. Bütünlükdə, 2005-

2014-cü illərdə bu rəqəm 39,7 milyard dollar olmaqla, orta hesabla ildə 4 milyard dollara 

yaxın olmuşdur. Birbaşa xalis investisiyalar 2005-ci ildə 458 mln. dollardan 2014-cü ildə 

2204 mln. dollara çatmışdır (cədvəl 3). İnvestisiyaların repatriasiyası ölkə ərazisində əldə 

edilən gəlirlər hesabına (əsasən neft-qaz sektorunda) həyata keçirilir. 

3 saylı cədvəldən görünür ki, 2006-2014-cü illərdə Azərbaycan iqtisadiyyatına birbaşa 

xarici investisiyaların həcmi nisbətən stabil olmuş, investisiyaların repatriasiyasının isə 

artması müşahidə olunmuşdur. Nəticədə 2011-2014-cü illərdə birbaşa xalis investisiyalar 

əhəmiyyətli dərəcədə aşağı düşmüş və qeyri-rezidentlərin xeyrinə formalaşmışdır. Ölkədən 

investisiya resurslarının çıxarılması baş vermişdir. Azərbaycandan xarici iqtisadiyyata 

yönəldilən investisiyalar 2005-ci ildəki 1221 mln. dollardan 2014-cü ildə 2209 mln. 

dollaradək artmışdır.  
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Cədvəl 3.  

Azərbaycanda birbaşa investisiyalar (mln. ABŞ $)  

Mənbə: AR Mərkəzi Bankı, “Statisitik bülleten”, “İllik hesabat”, “Azərbaycan 

Respublikasının statistik göstəriciləri”, Dövlətstatkom əsasında müəllif tərəfindən tərtib 

edilmişdir. 

 

Ölkənin investisiya resurslarının mühüm göstəricilərindən biri qənaətin müəyyən 

hissəsini investisiya kimi ölkədən çıxarılmasıdır. Bu və ya digər ölkədə inkişafın müəyyən 

mərhələsində kapitalın və xarici valyutanın ölkədən çıxarılması müxtəlif formalarda baş verir: 

kreditlər, birbaşa və portfel investisiyaları, bank aktivləri və s. Bu proses müxtəlif 

səbəblərdən, o cümlədən vəsaitlərin daxili iqtisadiyyata investisiya edilməsi imkanlarının 

məhdudiyyəti ucbatından baş verir. 2006-2014-cü illərdə 7516 mln. dollar investisiya xarici 

iqtisadiyyata yönəldilmişdir.  

4 saylı cədvəldən görünür ki, 1995-2014-cü illərdə Azərbaycan iqtisadiyyatına 97,3 

milyard dollar həcmində xarici investisiya qoyulmuşdur (birbaşa, portfel və digər növ 

investisiyalar nəzərə alınmaqla). Bu müddətdə investisiyaların repatriasiyası formasında 43,9 

milyard dollar, gəlirlərin repatriasiyası formasında isə 47,6 milyard. dollar, cəmisi 91,5 

milyard dollar məbləğində investisiya resursu xarici ölkələrə repatriasiya edilmişdir. 

Beləliklə, 20 il (1995-2014-cü illər) ərzində ölkə iqtisadiyyatına qoyulan xarici investisiyalar 

demək olar ki, hamısı (94 faiz) ödənilmişdir. Məlumat üçün qeyd edək ki, 1995-2014-cü 

illərdə ancaq neft-qaz yataqlarından əldə etdikləri gəlirlərdən 46,6 milyard ABŞ dolları 

həcmində, 1997-ci ildən başlayaraq, xarici investorlar repatriasiya etmişlər (“AR Mərkəzi 

Bankının illik hesabatları əsasında hesablanmışdır”). 2015-ci ilə qədər investisiyaların və 

investisiya gəlirlərinin repatriasiyası ilbəil artmaqda davam etmişdir. Xarici investisiyalar 

üzrə ödənişlərin repatriasiyasının artması daxili investisiya resurslarının və bununla da ümumi 

milli gəlirin azalmasına gətirib çıxarır. 

Fikrimizcə, müasir dövrdə bütünlükdə ölkənin investisiya resurslarının və birbaşa xalis 

investisiyaların artımı (azalması) ölkədə aparılan iqtisadi siyasətdən, qənaətliliyə 

meyllilikdən, gəlirlərdən, investisiya mühitindən və digər amillərdən asılıdır. Milli mənafe 

baxımından birbaşa xalis investisiyaların artımı, heç də hər zaman müsbət 

qiymətləndirilməməlidir. Çünki onların artımı ölkəyə xarici investisiyaların böyük həcmdə 

axını və xarici iqtisadiyyata rezidentlərin az həcmdə investisiya qoyması halında mümkündür. 

Bu artım sonradan investisiyaların və investisiya gəlirlərinin repotriasiyası ilə şərtlənir. Bu  

da, öz növbəsində, ölkə ərazisində yaranan gəlirlərin ölkədən çıxarılmasına səbəb olur. 

İnvestisiyaların çıxarılması leqal və qeyri-leqal yollarla həyata keçirilir. Leqal yolla onların 

çıxarılmasını əks etdirən göstəricilərdən biri ölkənin kommersiya banklarının xarici 

aktivlərinin artmasıdır. İnvestisiyaların qeyri-leqal axını ölkə rezidentləri tərəfindən ixracdan 

hasil olan pulun ölkəyə tam qaytarılmamasında öz əksini tapır. Bu hal tədiyyə balansında 

ancaq “Buraxılan səhvlər və hesaba alınmayanlar” maddəsində əks etdirilə bilər. Rəsmi 

Göstəricilər 
2005 2010 2014 2006-

2010 
2011-

2014 
Azərbaycan iqtisadiyyatına birbaşa 

xarici investisiyalar 
4475 3347 8049 18988 24061 

Xarici iqtisadiyyata investisiyalar -1221 -232 -2209 -2104 -5412 
İnvestisisyaların repatriasiyası -2796 -2786 -3636 -23363 -13560 
Birbaşa xalis investisiyalar 
 

458 329 2204 -6479 5089 
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statistika göstərir ki, əgər 2005-ci ildə bu göstərici Azərbaycanda 125 mln. dollar olmuşdursa, 

2014-cü ildə 23 dəfə artmış və 2810 mln. dollar təşkil etmişdir. 

Cədvəl 4. 

Azərbaycandan investisiyaların və gəlirlərin repatriasiyası (mln. ABŞ dolları) 
Göstəricilər 1995-

2005 
2006-

2010 
2010 1995-

2010 
2011-

2014 
1995-

2014 
Xarici investisiyalar (birbaşa investisiyalar, 

maliyyə kreditləri, birgə və xarici 

müəssisələrin investisiyaları, neft bonusu, 

digər investisiyalar) 

 

 

 
23767 

 

 

 
32291 

 

 

 
8248 

 

 

 
56058 

 

 

 
41227 

 

 

 
97285 

Gəlirlərin repatriasiyası (xarici investorların 

payına düşən gəlirlər, qeyri-rezidentlərə 

ödənilmiş əmək haqqı, xarici kreditlərdən 

istifadəyə görə ödənilən faizlər) tədiyyə 

balansının gəlirlər maddəsinin debeti 

 

 

 
4473 

 

 

 
22446 

 

 

 
4143 

 

 

 
26919 

 

 

 
20703 

 

 

 
47622 

İnvestisiyaların repatriasiyası (1997-ci ildən 

başlamışdır) 
6954 23363 2786 30317 13560 43877 

Mənbə: Cədvəl müəllif tərəfindən AR Dövlətstatkomun “Azərbaycan statistik göstəriciləri”, 

2007-2015, AR Milli Bankı, “Statistik bülleten”, 2006-2015 əsasında müəllif tərəfindən tərtib 

edilmişdir. 

 

İnvestisiyaların ölkədən axınının qarşısı, bir qayda olaraq, səmərəli vahid kömrük-

valyuta nəzarəti sistemi vasitəsi ilə alınır. Güclü auditor xidmətlərinin, maliyyə və vergi 

müfəttişliyinin olması bu sahədə uğurların rəhni ola bilər. Həmçinin xarici ticarət 

müqavilələrinin (xüsusilə ödənişin şərtləri və cərimə sanksiyaları bölməsində) unifikasiyası 

həyata keçirilməlidir. Ölkədən investisiyaların leqal axını öz-özlüyündə qəbahət (mənfi) hal 

deyil. Onun formasına diqqət yetirmək lazımdır. Xarici iqtisadiyyata birbaşa investisiya 

qoyuluşu və ixracın kreditləşdirilməsi müsbət (pozitiv) proses olmaqla, ölkənin iqtisadi 

inkişafına xidmət edir. Nəzərə alınmalıdır ki, investisiyaların ölkədən çıxarılması bir çox 

mühüm məsələlərin həll edilməsi məqsədini güdür: vəsaitlərin etibarlı aktivlərə investisiya 

edilməsi; ixracyönümlü istehsallar üçün xaricdə maliyyə və istehsal-satış infrastrukturlarının 

yaradılması; investisiyaların inflyasiyadan və siyasi risklərdən sığortalanması; müqavilələr 

üzrə öhtəliklərin maneəsiz yerinə yetirilməsi; vergilərin minimuma endirilməsi. Bütün bunlar 

firmalar və şirkətlər üçün əlverişli fəaliyyət mühiti yaratdığına görə müsbət qiymətləndirilir.  

Əgər investisiya xarici valyutanın alınmasına sərf edilirsə, portfel investisiyalarına qoyulursa, 

depozitə çevrilirsə, daşınmaz əmlakın alınmasına  sərf edilirsə, bu, ölkə iqtisadiyyatına xidmət 

etmir. Çünki bu halda ölkənin özünün investisiya resursları azalır, daxili bazarda valyuta 

təklifini azaldır və bununla da milli valyutanın real kursunu müəyyən etməyə imkan vermir. 

Bunlardan başqa ölkənin valyuta ehtiyyatlarının artırılmasında və xarici borclara xidmət 

edilməsində problemlər yaradır.  

Beynəlxalq praktikada investisiyaların çıxarılmasının tənzimlənmə sistemi xəbərdarlıq 

(bildiriş), şəffaflıq, investisiyaların özünün yaranmasının leqallığına nəzarət prinsiplərinə 

əsaslanır. Belə sistemin məqsədi investisiyaların çıxarılma formasının təkmilləşdirilməsidir.  

Qərbin inkişaf etmiş ölkələrinin təcrübəsi göstərir ki, struktur dəyişikliklərinə 

yönəldilən investisiyalarda dövlətin payı onun mülkiyyətdə olan payından çoxdur. 2014-cü 

ildə ümumi daxili məhsulun istehsalında Azərbaycan dövlətinin payı 20 faizdən az olsada, 

daxili investisiyalarda onun payı 70 faizə yaxın olmuşdur. Heç bir ölkədə dövlət özəl 

investisiyalara təsir etməkdən imtina etmir. Dövlət özəl investisiyaları istiqamətləndirmək və 

stimullaşdırmaq üçün həm iqtisadi, həm də inzibati vasitələrdən istifadə edir. 
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Region və sahə iqtisadiyyatı 

  
Azərbaycan iqtisadiyyatının struktur və texnoloji səviyyəsi elədir ki, problemin yeganə 

həlli strukturun yenidənqurumasını həyata keçirmək yolu ilə mümkündür. İqtisadi strukturun 

yenidən qurulması investisiya resurslarını səfərbər etmək üçün xüsusi yanaşma tələb edir. 

Burada həlledici rol investisiyaların səfərbər edilməsinin dövlət mexanizmlərinə mənsubdur. 

“Aqrar sahədə idarəetmənin təkmilləşdirilməsi və institusional islahatların sürətləndirilməsi 

ilə bağlı tədbirlər haqqında” ölkə başçısının 16 aprel 2014-cü il tarixli fərmanında aqrobiznes 

qurumlarının nizamnamə kapitalında “Azərbaycan İnvestiya Şirkəti”nin iştirak etməsi nəzərdə 

tutulmuşdur. Hökumətin investisiya siyasətində yeni istiqamət kimi qiymətləndirdiyimiz bu 

müddəa aqrar sektora daxili və xarici özəl investisiyaların stimullaşdırılmasında mühüm 

əhəmiyyət kəsb edə bilər. Ancaq bununla yanaşı özəl investisiyalar üçün əlverişli şəraitin 

yaradılması da çox vacibdir. Bəzi mütəxəssislər hesab edirlər ki, ölkədə biznes mühiti riskli 

olduğuna görə əhali sərbəst pul vəsaitlərinin istifadəsində investisiyalara deyil, əmanətə 

üstünlük verirlər (“Exo” qəzeti, 29.07.2013). Fikirləşirik ki, əsas məsələ depozit və əmanət 

faizlərinin çox yüksək olmasıdır. Real sektor onun qədər mənfəətlilik təmin edə bilmir.  

Azərbaycan iqtisadiyyatının və investisiya potensialının böyük hissəsi özəl 

qurumlardadır. 5 saylı cədvəldən görünür ki, ölkənin ümumi daxili məhsulunun 65 faizindən 

çoxunu istehsal edən qeyri-maliyyə müəssisələrində yığım əmsalı cəmisi 17,2 faizdir. Ümumi 

daxili məhsulun 26 faizdən çoxunu yaradan ev təsərrüfatlarında isə cəmisi 9 faizlik yığım 

əmsalı formalaşır. Bu institusional vahidlərin investisiya qoyuluşu norması da çox aşağıdır. 

2013-cü ildə dövlət idarəetməsinə aid olan institusional struktur vahidlərində qənaət norması 

411 faiz, yığım əmsalı isə 205 faiz olmaqla ümumi yığımın 46,5 faizini təşkil etmişlər. Həmin 

cədvəldən göründüyü kimi, 2013-cü ildə ölkə iqtisadiyyatında 25,3 milyard manat 

məbləğində qənaət formalaşmışdır. Onunda 55 faizinə qədəri dövlət idarəetmə orqanları üzrə 

yaranmışdır (dövlət müəssisələri nəzərə alınmadan). “Azərbaycan Respublikasının Milli 

hesabları”nda deyilir ki, xalis kreditləşdirmə (və ya borcalma) maliyyələşmə mənbələrinin 

qeyri-maliyyə aktivlərinin xalis əldə edilməsi xərclərinə nisbətən artıqlığını və ya 

çatışmazlığını özündə əks etdirir. Bütövlükdə iqtisadiyyat səviyyəsində xalis kreditləşdirmə 

və ya xalis borcalma ölkənin “qalan dünya”nın sərəncamına, yaxud “qalan dünya”nın ölkənin 

sərəncamına verdiyi resursların arasında dəyər ifadəsində yaranan fərqi göstərir 

(“Azərbaycanın Milli Hesabları”, 2012, s.143). Xalis kreditin məbləği 10,4 milyard manata 

çatmışdır. Burada da dövlət idarəetmə orqanları üstünlük təşkil etməklə, 41,4 faizlik paya və 

ya 4,3 milyard manata malik olmuşlar. Dövlət və özəl qeyri-maliyyə müəssisələrin qənaəti 8,4 

milyard manat təşkil etmişdir (“Azərbaycan Milli Hesabları”, dövlətstatkom, 2015, s.116). 

Beləliklə, Azərbaycan dövləti kifayət qədər investisiya resurslarına malik olmuşdur.  

Struktur-texnoloji modernizasiya vəzifələrinin həlli üçün institusional vahidlərin fəal 

cəlb edilməsinə şərait yaradılmalıdır ki, bu da dövlətin investisiya siyasətində önəmli yer 

tutmalıdır. Öz iqtisadiyyatının texnoloji modernizasiyasını və struktur dəyişikliklərini qısa 

zamanda həyata keçirmək zərurəti qarşısında qalan ölkələrin təcrübəsi mövcuddur. Həmin 

ölkələrdə bu məqsədlə qəbul edilən qərarlar özəl investisiyaların geniş miqyaslı səfərlər 

olunmasına, özəl investisiyalara dövlətin istiqamətləndirici, bəzi halladra isə hətta 

məcburedici təsir mexanizmlərindən istifadə edilməsinə əsaslanmışdır. Heç də istehsala vergi 

yükünün artırılmasından söhbət getmir. Ancaq mümkündür ki, biznesin mənfəətinin istehlak 

və yığım arasında, yığımın xeyrinə yenidən bölüşdürülsün və sahibkarlıq fəaliyyətindən şəxsi 

gəlirdən vergi yükü artırılsın, vergi yükü istehsaldan istehlaka keçirilsin. Bu məqsədlə dünya 

təcrübəsində sınaqdan keçmiş təcrübədən istifadə oluna bilər. Söhbət reinvestisiya olunan 

mənfəətin güzəştli stavka ilə vergilərə cəlb edilməsi və şəxsi gəlirin proqresiv stavka ilə 

vergiyə cəlb olunmasından gedir. 
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   Cədvəl 5. 

 İnstitusional vahidlər üzrə investisiya resurslarından istifadə (2013-cü il, mln. manat) 

 O cümlədən 

Göstəricilər Cəmi Qeyri-

maliyyə 

müəsissələri 

Maliyyə 

təşkilatları 
Dövlət 

idarəetməsi 
Ev 

təsərrüfatları 

İnvestisiya resursları, cəmi 27961 12735 1395 11297 2446 
-Qənaət 25333 8411 1310 13897 1641 
-Alınmış və verilmiş əsaslı 

transferlərin saldosu 
10 2253 -4 -2646 400 

-Amortizasiya ayırmaları 2618 2071 89 46 405 
Ümumi yığım  14928 6520 0,0 6938 1375 
Xalis kredit (+), xalis 

borc(-) 
10415 4143 1215 4313 667 

Ümumi daxili məhsul 58182 37935 1338 3375 15360 
İnvestisiya qoyuluşu 

norması  
43,5 22,2 98,0 412 10,7 

Yığım   əmsalı  25,7 17,2 0,0 205,6 9,0 

Mənbə: “Azərbaycanın milli hesabları”, Dövlətstatkom, B., 2015, s.116 əsasında müəllif 

tərtib etmişdir. İnstitusional vahidlər üzrə ÜDM bölgüsü, onların əlavə dəyərdə xüsusi 

çəkisinə görə hesablanmışdır (s.72). 

 

Digər ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, hətta dövlət investisiyalarının səfərbər edilməsi, 

özəl investisiyaların stimullaşdırılması və vətəndaşların şəxsi vəsaitlərinin investisiya 

prosesinə cəlb edilməsi tələb olunan investisiyaları təmin etmir. Problem ondan ibarətdir ki, 

Azərbaycanda formalaşmış iqtisadi sistemdə maliyyə axını əsasən hasilat sahələrində 

cəmləşmişdir. Onların da daxilində təbii rentanın (birinci differensial rentanın) 

mənimsənilməsi baş verir. Dünya praktikasında normativ hüquqi aktlarla təbii rentanın 

dövlətə məxsus olması təsbit olunmuşdur. Ona görə də elə səmərəli mexanizm yaradılmalıdır 

ki, neft, qaz, dəmir filizi, qızıl, digər qiymətli metal filizləri, tikinti materialları üçün təbii 

yerli xammal hasilatı, duz istehsalı, meşə massivlərindən turizm obyekti kimi istifadə 

olunmasından və bu kimi digər təbii sərvətlərdən istifadə sahələrində yaranan təbii renta 

səfərbər edilsin və investisiyaların başlıca maliyyə mənbəinə çevrilsin. Fikirləşirik ki, ancaq 

bu yolla “yeni iqtisadiyyat” qurmağı nəzərdə tutan ümumi milli strategiyanı etibarlı maliyyə 

mənbəi ilə təmin etmək olar. Bu sahədə ən radikal qərar təbii rentanın bütünlükdə dövlət 

büdcəsinə daxil edilməsi ola bilər. Hasilat sahələrində ancaq adi sahibkarlıq fəaliyyətindən 

mənfəət saxlanıla bilər. Azərbaycan şəraitində belə radikal addım atılması bizə real görünür. 

Ona görə ki, yerin təki dövlət mülkiyyətidir. Onlardan istifadə isə dövlət qurumlarının iştirak 

payı ilə yaradılan birgə müəssisələr tərəfindən həyata keçirilir və orada da dövlət nəzarəti 

mövcuddur. 

Apardığımız uzunmüddətli araşdırılmalar göstərir ki, Azərbaycan əhalisinin tərkibində 

əmək ehtiyatlarının xüsusi çəkisi iqtisadiyyatda məşğul olanların xüsusi çəkisindən 1,5 dəfə 

yüksəkdir və 66 faiz təşkil edir. Bu isə o deməkdir ki, iqtisadiyyatda məşğul olanların sayının 

əhəmiyyətli dərəcədə artırılması üçün əmək resursu kifayət qədər mövcuddur. Onlardan 

səmərəli istifadə edilməsi zəruridir. Məhz bu meyil investisiya siyasətinin əsaslandığı güclü 

amillərdən biri olmalıdır. Məşğulluğun dövlət siyasəti isə məhz əmək resurslarının ümumi və 

regional balansı əsasında formalaşdırılmalıdır. 

Dünya iqtisadiyyatında qənaətin həcmi əsas kapitala investisiyaların həcminə əsasən 

bərabərdirsə, Azərbaycanda qənaət əsas kapitalın yığımını bir neçə dəfə üstələyir və getdikcə 



 

 

 

 

© AMEA İqtisadiyyat İnstitutu   

© www.economics.com.az                                                                                             

79 

 

 AMEA-nın  Xəbərləri. İqtisadiyyat seriyası. 2016 (yanvar-fevral) 

 

 

Region və sahə iqtisadiyyatı 

  
də artır. Belə ki, 2013-cü ildə qənaət ümumi yığımdan (əsas kapitalın və dövriyyə kapitalının 

artımı) 1,7 dəfə çox olmuşdur. 

Azərbaycanda investisiya qoyuluşu norması ümumi yığım əmsalına nisbətən 1,7 dəfə 

çoxdur. Bu o deməkdir ki, əvvəla, Azərbaycan iqtisadiyyatı maliyyə resursları ilə tam təmin 

oluna bilən iqtisadiyyatdır. İkincisi, buna baxmayaraq külli miqdarda mövcud maliyyə 

resursları təkrar istehsal prosesinə cəlb edilmir. Qənaət ən çox dövlət idarəetmə orqanlarına 

aid olan institusional vahidlərdə – Dövlət Neft Fondunda, Maliyyə Nazirliyində, Mərkəzi 

Bankda toplanır. Mövcud vəziyyət real sektorun prioritet sahələrində qənaətdən istifadənin 

artırılmasını tələb edir. 2005-ci illə müqayisədə Azərbaycanda 2010-cu ildə yüğüm norması 

41,3 faizdən 2010-cu ildə 18,1 faizə qədər azalmış, qənaət norması isə 44 faizdən 46 faizə 

qədər artmışdır. İnkişaf etmiş bazar iqtisadiyyatlı ölkələrdə belə vəziyyət yaranmır. Məsələn, 

ABŞ-da qənaət norması və ümumi yığım norması praktiki olaraq üst-üstə düşür. 

İqtisadi ədəbiyyatda yığım normasının hər vahidinə düşən ümumi daxili məhsulun 

artım tempinin müqayisəsi yığımın səmərəliliyini əks etdirən göstərici kimi istifadə olunur. 

Yığım normasının əhəmiyyətli dərəcədə artırılması Azərbaycan üçün xüsusilə vacibdir. 

Qeyri-neft sənaye və kənd təsərrüfatı sahələrinin maddi-texniki bazasının modernləşdirilməsi, 

innovasiyalı iqtisadiyyatın yaradılması məhz bunu tələb edir. İndiki əsrdə neft gəlirlərinin 

əhəmiyyətli axınına və fond birjalarında kapitallaşmasının artımına baxmayaraq, qeyri-

maliyyə müəssisələrində yığım əmsalı heç 20%-ə çatmamışdır. Qənaət normasının bir neçə 

dəfə yığım normasını üstələməsini şərtləndirən səbəblərdən biri də Azərbaycan 

kompaniyalarının investisiya resurslarının xaricə çıxarması və xarici ölkələrə investisiya 

qoyuluşundan ibarətdir.  

İqtisadi ədəbiyyatda ölkə üzrə qənaətə meyllilik əmsalı hesablanır. Bu məqsədlə 

qənaəti sərəncamda qalan ümumi milli gəlirə bölərək faizlə ifadə olunur.  Bizim 

hesablamalarımıza görə, 2013-cü ildə Azərbaycan üzrə qənaətə meyllilik 45,5% olmuşdur. Ev 

təsərrüfatlarının qənaətə meylliliyi isə çox aşağı rəqəmdir 6,4 faiz. Çünki onların 

sərəncamında qalan gəlirlərin 93,6 faizi son istehlaka sərf edilmişdir. Xərcləri gəlirlərindən az 

olduğuna görə ölkə əhalisinin qənaətçilik əmsalı müsbət olmuşdur.  

 “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun valyuta vəsaitlərinin saxlanılması, 

yerləşdirilməsi və idarə edilməsi haqqında qaydalar”a uyğun olaraq, 2014-cü ildə Dövlət Neft 

Fondu Cənubi Koreyanın mərkəzində daşınmaz əmlak almışdır. Fondun investisiya 

siyasətində edilən dəyişikliyə əsasən investisiya portfelinin məcmu dəyərinin 5 faizə qədəri 

səhmlərə, 5 faizə qədəri qızıla, 5 faizə qədəri isə daşınmaz əmlaka investisiya edilə bilər. 

2006-cı ildən başlayaraq qənaət, yəni investisiya resursları faktiki iqtisadiyyata qoyulan 

investisiyalardan çox olmuşdur.  

Bütünlükdə konyukturanı, o cümlədən emal sənayesində iri komplekslərin 

yaradılmasında özəl sektorun iştirakını stimullaşdırmaq üçün hökumət tərəfindən maliyyə 

vasitələrindən fəal istifadə oluna bilər. Belə vasitələrdən əsası kredit siyasəti ola bilər. Çünki 

özəl müəssisələrin bank kreditlərindən asılılığı güclüdür. Kapital yığımını stimullaşdırmaq 

məqsədilə Azərbaycan dövləti tərəfindən istehsal və sosial infrastrukturlara dövlət 

investisiyaları qoyulur, subsidiyalardan istifadə olunur, güzəştli kreditlər verilir, vergi və 

amortizasiya güzəştlərindən istifadə olunur. Bu stimullaşdırıcı vasitələr əsasən özəl 

müəssisələr üçün daxili və xarici investisiyaların cəlb olunmasına, elmi-texniki tərəqqinin və 

ixracın stimullaşdırılmasına tətbiq edilir. Hüquqi şəxslərin depozitlərdən və əhalinin isə 

əmanətlərdən gəlirləri uzun illərdir ki, tamamilə vergilərdən qeyd-şərtsiz azad edilmişdir. Bu, 

ciddi investisiya stimulu ola bilərdi. 2015-ci ilə qədər vergiyə cəlb olunan bu gəlirlər 2016-cı 

ildən 2 il müddətinə vergidən yenə azad edilmişdir. Dövlət və özəl sektorun vəsaitləri 

hesabına daxili investisiyaların artırılması siyasətinin davam etdirilməsi, daxili investisiyaları 
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stimullaşdıran vergi siyasətinin həyata keçirilməsi və emal sənayesi və aqrar sektor üçün 

ölkədə daha əlverişli investisiya mühitinin formalaşdırılması investisiya fəallığının 

yüksəlməsinə şərait yaradır. 

Ölkənin strateji valyuta ehtiyatı ÜDM-in 85 faizindən çoxdur. İnkişaf etmiş ölkələrin 

əksəriyyətində bu göstərici 25-30 faiz civarındadır. Məgər məqsədəuyğun deyilmi, dünya 

təcrübəsinə və ölkə iqtisadiyyatının böyük tələbatına əsaslnaraq həmin ehtiyatlardan 

investisiya məqsədləri üçün daha miqyaslı istifadə edilsin. Burada bir beynəlxalq təcrübəni 

diqqətə çatdırmaq istərdim. XX əsrin 70-90-cı illərində Tayvan da dövlət investisiya 

prosesinin fəal iştirakçısı olmuşdur. Belə ki, ümumi kapital qoyuluşunun 40-50 faizi dövlət 

büdcəsinin və dövlət sektorunun vəsaitləri hesabına maliyyələşdirilmişdir. Hal-hazırda xarici 

kapitala selektiv münasibət göstərilir (журнал «Мировая Экономика и международные 

отношения», 2009, №7, s.43-55). Hazırki iqtisadi durumda dövlət investisiyalarının 

artırılması ümumi milli gəlirin artırılmasının mühüm amillərindəndir. 

Nəticə  

 Amortizasiya ayırmalarının əsas kapitala investisiya mənbəyi kimi istifadə 

olunmasını təmin etmək məqsədilə “Amortizasiya haqqında” qanunun hazırlanması 

və qəbul edilməsi zəruridir; 

 Əsas kapitala xarici investisiyalar cəlb edilərkən hasilatın pay bölgüsündən istifadə 

edilməsi indiki inkişaf mərhələsində milli mənafe baxımından Azərbaycan üçün 

sərfəli deyil. Ölkənin, xüsusi ilə dövlət idarəetmə orqanlarının sərəncamında olan 

investisiya resurslarından istifadəni əhəmiyyətli dərəcədə artırmaq 

məqsədəuyğundur. 

 Emal sənaye və aqrar sektorlara qeyri-maliyyə müəssisələri tərəfindən əsas kapitala 

investisiya qoyulmasını stimullaşdıran tədbirlərin həyata keçirilməsi, ev 

təsərrüfatlarının gəlirlərinin artırılması, kredit bazarında dövlət tənzimlənməsinin 

tətbiqi zəruridir. 

 İnvestisiya resurslarının hesablanmasının metodoloji və metodiki aspektlərinin 

xüsusi elmi tədqiqatın predmeti olması məqsədəuyğundur. 
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Region və sahə iqtisadiyyatı 

  
Тофик Гусейнов  

Резюме 

Вопросы использования инвестиционных ресурсов Азербайджана 

В статье анализированы  состав и структура, система показателей оценки 

уровня использования инвестиционных ресурсов страны с теоретической и 

методологической точки зрения. На основе официальной информации системы 

национальных счетов рассчитаны инвестиционные ресурсы Азербайджана, созданные 

за 2005-2013 гг., выявлен и оценен уровень  использования этих ресурсов. Анализом 

охвачены как страна в целом, так и институциональные единицы.  

Ключевые слова: инвестиционные ресурсы, сбережения, внутренные 

инвестиции, прямые иностранные инвестиции, общие накопления, норма инвестиции, 

коэффициэнт сбережливости  

 

 

Tofiq Huseynov 

The questions usage of investment zesources of Azerbaijan 

Resume 

In article composition and structure, System of indicators, estimation level of usage 

investment resources of country was analyzed by the theoretical and methodogical point of 

view. On the base of official information of System national counting was calculated 

investment resources created on 2005-2013 years, exposed and estimated usage these 

resources. By the analyze enveloped country as whole and also institutional unity as well. 

Key words: investment recources, savings, internal investment, direct foreign 

investment, general accumulation, investment norm, savings coefficient 
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