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QLOBAL İQTİSADİ ÇAĞIRIŞLAR KONTEKSTİNDƏ İNVESTİSİYA 

PROSESLƏRİNİN İDARƏETMƏ MEXANİZMLƏRİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 

 

X Ü L A S Ə 

 

Tədqiqatın məqsədi - qlobal iqtisadi çağırışlar kontekstində investisiya proseslərinin 

idarəetmə mexanizmlərinin qiymətləndirilməsindən ibarətdir. Bu məqsədlə investisiya mühiti-

nin formalaşdırılması və cəlbediciliyinin artırılması, bunlarla bağlı idarəetmə mexanizm-

lərinin təkmilləşdirilməsi problemləri tədqiq olunmuşdur. İnvestisiya mühitinin strukturunun 

obyektiv olaraq qiymətləndirilməsi təmin edilmiş və bunlarla bağlı problemlər açıqlanmışdır. 

Ölkədə iqtisadiyyat subyektlərinin investisiya fəallığının gücləndirilməsi məsələlərinə xüsusi 

önəm verilmişdir. İnvestisiya axınlarının səmərəli şəkildə hərəkətinin təmin edilməsi istiqa-

mətləri təhlil olunmuşdur. Müasir dövrün qlobal iqtisadi çağırışlarına uyğun şəkildə investisi-

ya proseslərinin idarəetmə mexanizmləri təhlil olunmuş və qiymətləndirilmişdir.  

Tədqiqatın metodologiyası - sistemli və kompleks təhlil, qlobal iqtisadi çağırışlar kon-

tekstində investisiya proseslərinin idarəetmə mexanizmlərinin qiymətləndirilməsi üzrə me-

todoloji yanaşmalar və üsullardan, bu istiqamətdə dünya təcrübəsinin mühüm prinsip və 

meyarlarından ibarətdir.   

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti - tədqiqatda verilmiş materiallardan və əldə olunmuş 

nəticələrdən qlobal iqtisadi çağırışlar kontekstində investisiya proseslərinin idarəetmə me-

xanizmlərinin qiymətləndirilməsi istiqamətində müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsində, qa-

nunların hazırlanması və qəbul edilməsində  istifadə oluna bilər.   

Tədqiqatın nəticələri – qlobal iqtisadi çağırışlar kontekstində investisiya proseslərinin 

idarəetmə mexanizmlərinin qiymətləndirilməsi istiqamətləri, prinsip və metodları üzrə strateji 

yanaşmaların təmin olunması, tövsiyələr və təkliflərin hazırlanmasıdır. 

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi – tədqiqat işində qlobal iqtisadi çağırışlar kon-

tekstində investisiya proseslərinin idarəetmə mexanizmlərinin qiymətləndirilməsi problemləri 

fundamental olaraq araşdırılmaqla, onların həlli yolları və mühüm mexanizmləri açıqlanmış-

dır. İnvestisiya mühitinin mürəkkəbliyi ilə bağlı problemlər və vacib prinsiplər sistemli şəkil-

də təhlil olunmuş və ümumiləşdirilmişdir. İnvestisiyaların cəlbi istiqamətində daha təsirli təd-

birlərin görülməsinin vacibliyi ön plana çəkilmişdir. İnvestisiya proseslərinin idarəetmə me-

xanizmlərinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində tövsiyələr hazırlanmış və təkliflər əsaslandırıl-

mışdır.   

Açar sözlər: qlobal iqtisadi çağırışlar, investisiya prosesləri, idarəetmə mexanizmləri, 

investisiya mühiti, ölkənin investisiya mühitinin cəlbediciliyi, idarəetmə mexanizmlərinin 

qiymətləndirilməsi, idarəetmə mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi.  
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Qlobal iqtisadi çağırışlar şəraitində investisiya mühitinin və strukturunun dərindən təhlil 

olunması, zəruri tədbirlərin görülməsi və konseptual yanaşmaların formalaşdırılması əsas 

şərtlər kimi diqqət çəkirlər. Ölkənin iqtisadi sahədə strateji məqsədlərinin reallaşdırılması 

prosesləri davamlı şəkildə investisiya resurslarının cəlb edilməsini, maliyyə təminatı problem-

lərinin həll olunmasını tələb edir. Bundan başqa, investisiya proseslərinin idarəedilməsi prob-

lemləri də kifayət qədər aktuallığı ilə diqqət mərkəzində olmalıdır. Belə ki, investisiyaların 

hərəkəti, istifadə edilməsi, daxili və xarici investorlar üçün daha sağlam və münbit fəaliyyət 

mühitinin yaradılması problemləri həll olunmalıdır. İnvestisiya mühitinin və investisiya fəa-

liyyətinin idarəetmə mexanizmlərinin obyektiv qiymətləndirilməsi, zəruri tədbirlərin görül-

məsi vacib şərtlərdən hesab olunur [14]. İnvestisiyaların daha fəal şəkildə hərəkətinə mane 

olan səbəblər və amillər sırasında investisiya mühitinin şəffaf olmaması, maliyyə sisteminin 

qeyri-səmərəliliyi, vergi sisteminin qeyri-şəffaflığı və boğucu olması, investisiyaların hərəkə-

tinə süni baryerlərin yaradılması problemlərinin həll edilməsi tələb olunan məsələlər sırasında 

yer almışdır. Dünyanın bir çox ölkələrində investisiyaların fəal şəkildə real iqtisadiyyata cəlb 

edilməsi məqsədilə kompleks tədbirlər görülmüşdür və işlək mexanizmlər hazırlanaraq tətbiq 

edilmişdir. Məsələn, dünyanın sürətlə inkişaf etməkdə olan güclü ölkəsi kimi Çində aparılan 

tədqiqatlar zamanı məlum olmuşdur ki, əgər Şanxaydakı investisiya mühitinə uyğun olaraq 

ölkənin Tyantszin əyalətində analoji şərtlərlə investisiya mühiti formalaşdırmaq mümkün 

olsaydı, burada fəaliyyət göstərən firma və kompaniyalarda məhsuldarlıq ən azı 15 %, məhsul 

satışının həcmi isə 20 % arta bilərdi. Bundan əlavə, investisiya mühitinin cəlbediciliyinə mane 

olan ciddi problemlərdən biri də müvafiq infrastrukturun yaradılmaması və ya onun maddi-

texniki bazasının xeyli zəif olması ilə bağlıdır. Analoji problemlər dünyanın əksər ölkələrində 

investisiya mühitinin yaxşılaşdırılmasına imkan vermir və bu səbəbdən investisiya layihələ-

rinin reallaşdırılmasında əlavə çətinliklər ortaya çıxır.  

1990-cı illərin əvvəllərində Azərbaycanda müstəqil dövlətçilik atributlarının formalaşdı-

rılması və iqtisadi siyasətinin hazırlanması proseslərində investisiya siyasətinin dünya təcrü-

bəsinə uyğunlaşdırılmasına, həmçinin bu istiqamətdə investisiya fəaliyyətinin idarəetmə me-

xanizmlərinin yaradılmasına və investisiya proseslərinin inkişaf etdirilməsinə ciddi önəm 

verilmişdir. Daxili və xarici investisiyalar üzrə dövlət siyasətinin qanunvericilik bazasının 

formalaşdırılması, bu sahədə dünya təcrübəsinə uyğun investisiya mühitinin yaradılması 

tədbirləri görülmüş, qanunvericilik bazasının yaradılması istiqamətində addımlar atılmışdır. 

1992-ci il yanvar ayının 15-də “Xarici investisiyanın qorunması haqqında Azərbaycan Res-

publikasının Qanunu” qəbul olunmuş və ölkədə xarici investisiyaların hərəkəti, istifadəsi, ka-

pitalın yerləşdirilməsi və çıxarılması istiqamətində prinsipial meyarlar və qanunvericilik akt-

ları investisiya mühitinin cəlbediciliyinin artırılmasına şərait yaratmışdır [5]. Həmin qanunun 

diqqət çəkən xüsusiyyətlərindən biri kimi – ölkəmizdə xarici investisiya qoyuluşunun hüquqi 

və iqtisadi əsaslarının təmin olunması ilə bağlı vacib tənzimləmə mexanizmlərinin hazır-

lanaraq dövriyyəyə cəlb edilməsi olmuşdur. Digər tərəfdən, xarici investorların ölkəmizin 

müxtəlif iqtisadiyyat sahələrinə investisiyaların yatırılması ilə bağlı fəaliyyətinin tənzimlən-

məsi, eyni zamanda investorların ölkəmizə gəlməsinə əlverişli mühitin formalaşdırılması isti-

qamətində önəmli addımlar atılmışdır. Bundan əlavə, ölkəmizdə neft strategiyasının reallaş-

dırılması nəticəsində xarici investisiyaların cəlbi istiqamətində yeni münbit şəraitin yaradıl-

ması, investisiyaların yatırılması ilə bağlı inamın artırılması, fəaliyyət mexanizmlərinin 

təkmilləşdirilməsi baxımından xeyli işlər görülmüşdür. Ölkəmizdə investisiya fəaliyyətinin  
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genişləndirilməsi və investisiya mühitinin səmərəlilik problemlərinin həll edilməsi məqsədilə 

1995-ci il yanvarın 13-də mühüm bir qanun – “İnvestisiya fəaliyyəti haqqında Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu” qəbul olunmuş və bu qanunla investisiya fəaliyyəti subyektlərinin 

daha səmərəli işləmələri üçün münbit investisiya mühitinin yaradılması istiqamətində məhsul-

dar mexanizmlərin hazırlanması və tətbiqi mümkün olmuşdur  [6]. Qanunun qəbul edilməsin-

dən strateji məqsəd iqtisadiyyatının qlobal çağırışlar şəraitində strukturunun genişləndirilməsi 

və yenilənməsi, inkişaf perspektivlərinə malik iqtisadiyyat sahələrinin fəaliyyətinin gücləndi-

rilməsi, səmərəliliyinin artırılması üçün daha çevik şəkildə investisiyaların cəlb edilməsindən 

ibarət olmuşdur. Bundan əlavə, iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinə investisiyaların intensiv 

cəlb olunması, investisiyalardan sosial-iqtisadi problemlərin həllində fəal istifadə edilməsi və 

ümumilikdə ölkədə investisiya mühitinin daha da yaxşılaşdırılması üçün geniş həcmdə tədbir-

lərin reallaşdırılmasında bu qanunun mühüm rolu diqqət çəkmişdir. Son on il ərzində bu isti-

qamətlərdə görülən tədbirlər, o cümlədən qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi sahəsin-

də ardıcıl işlər həyata keçirilmişdir. Bunların nəticəsində ölkəmiz investisiya mühitinin sə-

mərəliliyinin yüksəldilməsi üçün qabaqcıl dünya təcrübəsindən istifadədə daha yüksək nəticə-

lərin əldə edilməsinə nail olunmuş və investisiya fəaliyyətinin iqtisadi-təşkilati mexanizmlə-

rini kifayət qədər təkmilləşdirməkdə sistemli tədbirlər reallaşdırılmışdır. Bu tədbirlər sırasında 

22 oktyabr 2010-cu ildə qəbul olunmuş, “İnvestisiya fondları haqqında Azərbaycan Respubli-

kasının Qanunu” da xüsusi əhəmiyyət kəsb edir [7]. Həmin qanunun qəbul edilməsindən son-

rakı dövrdə, ölkəmizdə investisiya fondlarının təşkili, idarə olunması, invetisiya fondlarının 

fəaliyyəti ilə bağlı məsələlərin tənzimlənməsinin hüquqi və iqtisadi əsaslarının müəyyən 

edilməsi üçün hüquqi baza formalaşdırılmış, investisiyaların cəlbi istiqamətində fəallıq və 

intensivlik təmin edilmiş, neft və qaz sektoru ilə yanaşı, ölkənin digər iqtisadiyyat sektorlarına 

da xarici investisiyaların cəlbi ilə bağlı zəruri tədbirlərin görülməsi mümkün olmuşdur. 

Düzdür bu istiqamətlərdə əldə olunan nəticələr ölkəmizin maliyyə və investisiya potensialına, 

ölkəmizin iqtisadi inkişaf tempinin müasir vəziyyətinə və qarşıya qoyulmuş strateji hədəflərə 

o qədər də həmahənglik təşkil etmir. Bunlarla belə, yaxın perspektivdə ölkəmizdə investisiya 

mühitinin yaxşılaşdırılması, investisiya proseslərinin idarəetmə mexanizmlərinin təkmilləş-

dirilməsi ilə bağlı daha çox münbit şəraitin yaradılması və idarəetmə mexanizmlərinin qlobal 

iqtisadi çağırışlara uyğunlaşdırılması istiqamətində daha çox işlərin həyata keçirilməsi gözlə-

nilir.  

 

 Tədqiqatın əsas məzmunu 

Müasir dövrdə investisiya proseslərinin idarəetmə mexanizmlərinin fundamental şəkildə 

araşdırılması və obyektiv olaraq qiymətləndirilməsi mürəkkəb məsələlərdən hesab olunur. 

Belə ki, investisiya mühitinin yaxşılaşdırılması, onun  cəlbediciliyinin artırılması, həmçinin 

investisiya proseslərinin səmərəli idarə olunması mexanizmlərinin hazırlanması məqsədilə, ilk 

növbədə investisiya proseslərinin və fəaliyyətinin iqtisadi-siyasi, maliyyə və idarəetmə amil-

lərinin nəzərə alınması və tənzimlənməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. İnvestisiya mühitinin 

yaxşılaşdırılması üçün dövlətin strateji tənzimləmə funksiyalarından başqa, bu istiqamətdə 

digər proseslərə müdaxiləsi əhəmiyyətli səviyyədə azaldılmalı, o cümlədən özəlləşdirmə, 

dövlət kompaniyalarının yenidən qurulması və özəlləşdirilməsi məsələlərinə müdaxilələrin 

minimuma endirilməsi, vergi rejiminin tənzimlənməsi təmin olunmalıdır. İnvestisiya axınla-

rının intensivliyinə nail olmaq və onlardan istifadənin səmərəliliyini artırmaq üçün qlobal 

iqtisadi çağırışlara cavab verən idarəetmə mexanizmləri, o cümlədən mərkəzi və regional 
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idarəetmə strukturları, investisiya fondları və birliklərinin yaradılması, təkmilləşdirilməsi bö-

yük səmərə verə bilərdi və bütün bunlar sistemli, ardıcıl şəkildə həll olunmalıdır. İnvestisiya 

proseslərinin maksimum mükəmməl idarəetmə mexanizmlərinin təşkili və investisiya cəlbedi-

ciliyinin yüksəldilməsi məsələləri iqtisadi fəaliyyət sahələrinin daha çox məhsuldar və 

səmərəli olmasına münbit şərait yaratmış olur, eyni zamanda investisiya proseslərinin inten-

sivliyinin təmin edildiyi halda iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsi, xüsusilə müxtəlif iqtisa-

diyyat sahələrinin innovasiyalaşdırılmasının tezləşdirilməsi istiqamətində daha çox işlərin gö-

rülməsi mümkündür. Bu məqsədlə, iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinin modernizasiya edilməsi 

hədəfləri maksimum dərinliklə və dəqiqliklə müəyyənləşdirilməli, bununla bağlı innovativ in-

kişaf proqramları və investisiya layihələri hazırlanmalı, onların maksimum parametrləri 

texniki-iqtisadi baxımdan əsaslandırılmalı, uzunmüddətli dövr üçün hesabatlar və proqnozlar 

aparılmalı, investisiyaların səmərəli hərəkətinə mane olan baryerlər aradan qaldırılmalı və bu 

proseslərin idarəetmə mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsinə ciddi önəm verilməlidir.  

Qlobal iqtisadi çağırışlar kontekstində hər bir ölkədə investisiya mühitinin real vəziyyə-

tinin obyektiv qiymətləndirilməsi, bununla əlaqədar təhlilin kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilə-

rinin müəyyənləşdirilməsi, investisiyaların formalaşdırılması, bölüşdürülməsi, onların hərəkəti üzrə 

optimal idarəetmə sisteminin təşkili vacib şərtlərdən hesab olunur. İnvestisiya prosesləri, 

onların idarəetmə mexanizmləri ilə əlaqədar məsələlərin kompleks şəkildə baxılması, təhlil 

olunması və müvafiq nəticələrin çıxarılaraq, zəruri tədbirlərin görülməsi proseslərindən əvvəl, 

qəbul edilən hər bir mühüm konseptual qərarların verilməsi, strateji addımların atılması üçün 

əsaslı zəmin yaradılması təmin olunmalıdır. Eyni zamanda,  iqtisadiyyatın innovativ inkişafı, 

investisiya-innovativ mexanizmlərin səmərəliliyinin təhlili bu istiqamətlərdə məhsuldar 

fəaliyyət üçün tələb olunan tədbirlərin görülməsinə imkan verməklə yanaşı, bu proseslərin 

idarəetmə mexanizmlərinin maksimum səmərəli təşkili və tətbiqini şərtləndirir [13]. Bundan 

əlavə, investisiya mühitinin təhlili və onun müasir vəziyyətinin qiymətləndirilməsi ilə bağlı 

məsələlərdə regional aspektlər də nəzərdən qaçırılmamalı və əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi 

regional səviyyədə investisiya proseslərinin idarə olunması mexanizmləri təmin edilməlidir. 

Daxili və xarici investisiyaların stimullaşdırılması, həvəsləndirici mexanizmlərin hazırlanaraq 

dövriyyəyə cəlb edilməsi, yatırılan investisiyalardan təyinatı üzrə istifadə olunmasının 

idarəetmə mexanizmlərinin təkmilliyi xüsusi diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır. İnvestisiya 

cəlbediciliyinin yüksəldilməsində regional səviyyədə mövcud resurslardan səmərəli 

istifadənin təşkili və iqtisadi fəallığın yüksək olması mühüm əhəmiyyət kəsb edir və buna 

görə də ölkənin müxtəlif ərazilərində, regionlarında investisiya mühitinin yaxşılaşdırılması və 

bu mühitdə investorların məhsuldar fəaliyyət göstərmələri üçün əlverişli şəraitin təşkili 

məsələləri ön plana çəkilməlidir [11]. İnvestisiya mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi, 

bununla əlaqədar olaraq tədbirlərin görülməsi və iri investisiya layihələrinin reallaşdırılması 

proseslərinin sürətləndirilməsi istiqamətində dövlətin məqsədli və uzunmüddətli dövrü əhatə 

edən fəaliyyət planı – investisiya siyasəti olmalıdır. Eyni zamanda, investisiya mexanizm-

lərinin və xüsusilə onun idarəetmə mexanizmlərinin dövrün çağırışlarına uyğun olaraq yenil-

ənməsi, təkmilləşdirilməsi məsələlərinə dövlət tərəfindən daha çox diqqət göstərilməli, 

səmərəli fəaliyyət mexanizmləri hazırlanmalı və tənzimləmə tədbirləri həyata keçirilməlidir 

[12]. 

Azərbaycanda neft strategiyasının reallaşdırılması ölkənin investisiya mühitinin yaxşı-

laşdırılmasına, daxili və xarici investorların daha fəal şəkildə investisiyalar yatırılmasına 

müsbət təsir göstərmişdir. Digər tərəfdən, investisiyalarla bağlı yeni yanaşmalar və tələblər 
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fərqli, fərqli şərtlər ortaya çıxmışdır və bu məsələlər ölkəmiz üçün də xeyli xarakterik hesab 

olunur. Məsələn, strateji yol xəritələrinin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar olaraq, yaxın və uzaq 

perspektivdə investisiya fəaliyyətinin sürətləndirilməsi, xüsusilə, qeyri-neft sektoruna cəlb 

olunacaq xarici investisiyaların artırılması strateji hədəflər kimi qarşıya qoyulmuşdur. Bu 

amillər baxımdan, ölkəmizə xarici investisiyaların cəlb edilməsi imkanları obyektiv olaraq 

təhlil edilməli və real vəziyyət qiymətləndirilməli, investisiyaların cəlbi proseslərinə mane 

olan problemlər dərindən öyrənilməli, açıqlanmalı, ümumilikdə investisiya proseslərinin 

çevik və səmərəli idarəetmə mexanizmləri yaradılmalıdır. Ölkədə fəaliyyət göstərən və mü-

vafiq qanunla tənzimlənən investisiya fondlarının yaradılması və fəaliyyət istiqamətləri təmin 

edilməli, investisiya fəaliyyəti subyektlərinin məhsuldar işləmələrinə dövlət dəstəyi mexa-

nizmlərinin dairəsi genişləndirilməlidir [10].  Bundan əlavə, investisiyaların formalaşması və 

hərəkəti ilə bağlı proseslərin intensivliyin təmin edilməsi tədbirlərinin daha təsirli şəkildə 

hazırlanması və reallaşdırılması da diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır. Maliyyə və investisiya 

mühitinin inkişafı, investisiya mexanizmlərinin milli iqtisadiyyatın strateji hədəflərinə 

uyğunlaşdırılması məsələləri diqqətlə araşdırılmalı və zəruri tədbirlər görülməlidir. Ölkə-

mizdə maliyyə bazarlarının inkişafının müasir dövrün tələblərinə cavab verməsi, investisiya 

mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlərinin sürətləndirilməsi vacibdir. İnves-

torların etimadını yüksəltmək ön plana çəkilməlidir. Xüsusilə, investisiya fondlarının yaradıl-

masına daha çox yer ayrılmalı və diqqət yetirilməlidir. İnvestisiya fondları maliyyə bazarında 

kommersiya bankları kimi klassik vasitəçidir. Buna görə də investisiya fondlarının fəaliy-

yətinə dövlət nəzarətinin səmərəli formalarının hazırlanması və həyata keçirilməsi təmin olun-

malıdır [2]. İnvestisiya qoyuluşları müasir dövrdə olduqca zəngin və geniş fəaliyyət istiqamət-

lərinə malikdir. İnvestisiya qoyuluşları bilavasitə məqsədli xarakter daşıyır, yəni investisiya 

nəticəsində müvafiq gəlirlər və mənfəət əldə olunur. Buna görə də investisiya qoyuluşları üzrə 

idarəetmə elementlərinin səmərəliliyi təmin olunmaqla yanaşı, investisiya qoyuluşları üzrə 

əməliyyatların uçota alınması və onların müvafiq maliyyə hesabatlarında doğru, düzgün 

olaraq öz əksini tapması diqqət yetirilməlidir. İnvestisiya qoyuluşunun sahələr üzrə düzgün 

analitik uçotunun aparılması, hesabatlarda əks etdirilməsi qiymətləndirilməlidir [1]. 
Dünya iqtisadi inkişaf proseslərinin təhlili və ayrı-ayrı dünya ölkələrinin təcrübəsinə 

əsasən qeyd etmək mümkündür ki, ölkə iqtisadiyyatının intensiv inkişafının təmin edilməsi və 
bu məqsədlə güclü infrastruktur və istehsal şəbəkəsinin yaradılması vacib şərtlərdəndir. Azər-
baycan bu təcrübədən çıxış etməklə, son 10-15 il ərzində milli iqtisadi inkişaf modelini ki-
fayət qədər optimal prinsiplər əsasında formalaşdırmaq və inkişaf etdirmək üçün geniş miq-
yaslı tədbirlərin həyata keçirilməsinə nail olmuşdur. Ölkənin əsas milli sərvətləri olan – neft-
qaz xammalından maksimum səmərəli istifadənin təşkili mexanizmləri müəyyənləşdirilmiş və 
bütün bunlar qeyri-neft sektorunun inkişafına, onun investisiya cəlbediciliyinin artırılmasına 
imkan vermişdir. Belə ki, neft strategiyasının reallaşdırılması və bunun əsasında digər iqtisa-
diyyat sahələrinin modernizasiya olunması, onların yenidən qurulması, maddi-texniki bazası-
nın yenilənməsi məqsədilə milli iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinə külli miqdarda əsaslı kapi-
tal qoyuluşları yönəldilmiş və investisiyalar yatırılmışdır. Ancaq, əvvəldə bildirdiyimiz kimi 
qlobal çağırışlar şəraitində investisiyaların cəlbi mexanizmlərin və onlardan istifadənin idarə-
etmə elementlərinin təkmilləşdirilməsi mütləq şərtlərdən biri kimi çıxış edir. Belə ki, ölkədə 
xarici investisiyaların həcmi elə səviyyədə olmalıdır ki, investisiyanı qəbul edən ölkənin iqti-
sadiyyatının səmərəliliyi təmin olunsun. Professor A.Ş.Şəkərəliyev və Q.A.Şəkərəliyev qeyd 
edirlər ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının potensialını nəzərə alsaq və dünyada mövcud iqtisadi 
durumu qiymətləndirsək, onda şəksiz bu nəticəyə gələ bilərik ki, Azərbaycan Respublikası 
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hökumətinin son onillikdə ölkə iqtisadiyyatına xarici investisiyaların cəlb edilməsi yönündə 
ölkədə formalaşdırdığı investisiya mühiti reallığın tələbi və təcəssümüdür [9, s.89]. İnvesti-
siya mühitinin yaxşılaşdırılması və idarəetmə mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi ölkədə in-
vestisiya siyasətinin əsas istiqamətlərini müasir dövrün tələblərinə uyğunlaşdırılmasını şərt-
ləndirir. Bu baxımdan, ölkədə əlverişli investisiya mühitinin formalaşdırılması təmin olun-
malı, dövlət investisiya proqramlarının hazırlanması və reallaşdırılması tədbirləri həyata ke-
çirilməli, milli investisiya qanunvericiliyi gücləndirilməli, investisiya bazarının infrastruktu-
runun inkişaf etdirilməsi istiqamətində təsirli tədbirlər görülməli, ümumilikdə investisiyaların 
həcminin, səmərəliliyinin artırılması, iqtisadi inkişaf proseslərinin innovasiya yönlü investisi-
yalarla təmin edilməsi və investisiyaların strukturunun diversifikasiyalaşdırılması vacib məsə-
lələr kimi qarşıya qoyulmalı və həll edilməlidir.  

Son illərdə ölkəmizdə investisiya mühitinin cəlbediciliyinin yüksəldilməsinə yanaşmalar 
müəyyən nəticələrin əldə edilməsinə imkan vermiş və investisiya mühitinin formalaşdırılması, 
inkişaf etdirilməsi istiqamətində məqsədyönlü fəaliyyət mexanizmlərinin tətbiqi, reallaşdırıl-
ması prosesləri kifayət qədər genişlənməkdə və intensivləşməkdədir. Bunlarla əlaqədar olaraq, 
ölkə iqtisadiyyatına investisiyalrın yönəldilməsi prosesinin səmərəliliyinin artırılması istiqamə-
tində müəyyən nailiyyətlər əldə olunmuşdur. 2004-2019-cu illərdə ölkə iqtisadiyyatına qoyulan 
investisiyaların həcmi 280 mlrd. ABŞ dolları səviyyəsinə çatmışdır. Bundan əlavə, investisiya-
ların strukturunun yaxşılaşdırılması və investisiya proseslərinin idarəetmə mexanizmlərinin tək-
milləşdirilməsi istiqamətində davamlı tədbirlər diqqət çəkmişdir. Amma, bütün bunlara baxma-
yaraq, qeyri-neft sektoru sahələrinə investisiyaların intensivliyi o qədər də yüksək deyildir. 
Bütün bunlar nəzərə alınmaqla, hazırkı dövrdə dövlət investisiya siyasətinin mövcud mexa-
nizmlərinin müasir dövrün tələblərinə uyğun olaraq yenilənməsi və strateji hədəflər əsas götü-
rülməklə idarəetmə mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi tədbirləri həyata keçirilməlidir. Ölkə 
iqtisadiyyatının qarşısında duran strateji hədəflərin yerinə yetirilməsində başlıca problemlərdən 
biri qeyri-neft sektoru sahələrinin xarici investisiyaların cəlbi proseslərinin sürətləndirilməsidir. 
Ölkə iqtisadiyyatının inkişafının təmin olunması böyük investisiya qoyuluşları tələb etdiyinə 
görə, xarici investisiyalar da daxil olmaqla, daha səmərəli investisiya qoyuluşu istiqamətlərini, 
maliyyələşmə mənbələrini müəyyənləşdirmək vacibdir [8]. Bundan başqa, inkluziv xüsusiyyət-
lərə malik qeyri-neft sektoru sahələrinin inkişafının intensivləşdirilməsi üçün xarici investisiya-
ların həcminin artırılması obyektiv tələbat kimi qalmaqdadır. Belə ki, ölkə iqtisadiyyatının 
rəqabət qabiliyyətliliyinin gücləndirilməsi və onun diversifikasiyasının başa çatdırılması tədbir-
lərinə iri həcmdə xarici investisiyalar tələb olunur. Eyni zamanda, ölkəmizdə yaxın illərdə qey-
ri-neft sektoruna cəlb olunacaq xarici investorların artırılması strateji hədəflər kimi qarşıya qo-
yulmuşdur. Strateji yol xəritələrinin icrası ilə əlaqədar olaraq əlavə dəyər yaratmaq qabiliyyəti-
nə malik qeyri-neft sektoru sahələrinin inkişaf etdirilməsi üçün geniş həcmli tədbirlərin görül-
məsi vacib şərtlər kimi diqqət çəkir və bunun üçün bir tərəfdən daxili investisiyalar, digər 
tərəfdən isə böyük məbləğdə xarici investisiyalar tələb olunur [4, s. 288].  

Qeyd edək ki, son on il ərzində dünyada maliyyə böhranının mənfi fəsadlarının genişlən-
məsinə, həmçinin dünya bazarlarında ölkəmiz üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən neftin qiymə-
tinin bir neçə dəfə aşağı düşməsinə baxmayaraq, Azərbaycana investisiyaların cəlb edilməsi 
proseslərinin intensivliyi bir o qədər də aşağı düşməmişdir. Amma, bütün bunlarla bərabər  bu 
qeyd olunan proseslərin Azərbaycanın makroiqtisadi sabitliyinə, xüsusilə valyuta ehtiyatlarına 
və maliyyə sabitliyinə, bank-kredit sisteminə mənfi təsiri nəticəsində 2015-2018-ci illərdə 
xarici investisiyaların cəlb edilməsində azalma baş vermişdir. Belə ki, 2017-ci ildə ölkə iqtisa-
diyyatına yönəldilmiş ümumi investisiyaların 45,7 %-i və yaxud 7,1 mlrd. manatı qeyri-neft 
sektoru sahələrinin inkişafının sürətləndirilməsi məqsədi daşımışdır. Müxtəlif iqtisadiyyat sahə-
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lərinə, o cümlədən sənaye sahələrinə investisiyaların həcminin artırılması kifayət qədər aktual-
lığı ilə diqqət çəkmişdir. Ümumilikdə, ölkə iqtisadiyyatına cəlb edilən xarici investisiyaların 
cəlbi 2014-cü ildən başlayaraq azalmaqda davam etmiş, 2014-cü ildə 11,7  mlrd. dollar təşkil 
etdiyi halda, bu göstərici 2017-ci ildə 9,1 mlrd. dollar və 2018-ci ildə isə 8,2 mlrd. ABŞ dolları 
təşkil etmişdir.  

Şəkil 1-də Azərbaycanda 2011-2018-ci illərdə cəlb olunmuş xarici investisiyaların həcmi 
və onların sahələr üzrə bölgüsü verilmişdir. 

  

 
 

Şəkil 1. Azərbaycanda 2011-2018-ci illərdə xarici investisiyaların sahələr üzrə bölgüsü, mlrd. 
ABŞ dolları (mənbə: Azərbaycanın Statistik göstəriciləri, Bakı, 2019, 788 s.) 

 

Şəkil 1-in təhlilindən baxdıqda görmək mümkündür ki, 2011-2018-ci illər ərzində xarici 

investisiyaların cəlbi o qədər də sabit olmamışdır və bu məsələlərdə neft amili, neft-qaz 

sektoru prioritet olaraq qalmışdır. Buna görə də, həmin dövrdə daxil olan investisiyaların 

əksər hissəsi neft-qaz sektoru ilə bağlı olmuşdur. Qeyri-neft sektoruna cəlb edilən investisiya-

ların cəlbi o qədər də yüksək olmamışdır. Məsələn, 2011-ci ildə bu göstərici 900 mln. ABŞ 

dolları, 2014-cü il 1,3 mln. ABŞ dolları, 2017-ci ildə 800 mln. ABŞ dolları və nəhayət, 2018-

ci ildə isə 970 mln. ABŞ dolları səviyyəsində olmuşdur. Qeyri-neft sektoruna cəlb olunan 

xarici investisiyaların ümumi ölkə üzrə xarici investisiyaların həcmində payı 2018-ci ildə 11,8 

% təşkil etmişdir. Bütövlükdə investisiyaların 37,8 %-i neft sektoruna yönəldilmişdir. 

Bunlarla yanaşı, maliyyə sektoruna cəlb olunan xarici investisiyaların ümumi ölkə üzrə xarici 

investisiyalarda xüsusi çəkisi isə 35,4 %-ə yaxın olmuşdur. Bu təhlillər göstərir ki, ölkəmizdə 

investisiya mühitinin səmərəlilik problemləri dövlətin investisiya siyasətinin mühüm strateji 

vəzifələrindən biri kimi baxılmalı, idarəetmə mexanizmləri əsaslı şəkildə təkmilləşdirilmə-

lidir, xüsusilə xarici investisiyaların cəlb olunması və yönəldilməsi proseslərinin daha səmə-

rəli şəkildə idarəetmə mexanizmlərinin təşkili vacibdir. Ölkədə dayanıqlı və tarazlı iqtisadi in-

kişafın təmin olunmasında daxili və xarici investisiyaların fəal şəkildə iqtisadiyyatın müxtəlif 

sahələrinə yönəldilməsi prioritetlərinə yenidən baxılmalı və fəaliyyət strategiyası gücləndiril-

məlidir. Dövlət investisiya siyasətinin əsas istiqamətləri müasir dövrün tələblərinə uyğun ye-
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nidən baxılmalı, investisiya axınının qeyri-neft sektorunun və regionların sosial-iqtisadi 

inkişafına yönəldilməsinin prioritetliyi ön plana çəkilməlidir. Digər tərəfdən, qanunvericilik 

bazasının təkmilləşdirilməsi və dövlət siyasətinin optimallaşdırılması nəticəsində ölkəmizdə 

investisiya mühitinin yaxşılaşdırılması tədbirlərinə daha geniş yer verilməlidir. Bunlarla 

bərabər, ölkəmizdə sahibkarlıq fəaliyyətinin və biznes mühitinin yaxşılaşdırılması məqsədilə 

ardıcıl təsirli tədbirlər görülməli və investisiyaların idarəetmə mexanizmlərinin səmərəliliyi-

nin artırılması təmin edilməlidir. İnvestisiyaların cəlbi üçün əlverişli şərait və infrastrukturun 

yaradılması istiqamətində də işlər genişləndirilmişdir. Bu sırada elektron xidmətlərin, müasir 

texnologiyaların və mütərəqqi beynəlxalq təcrübənin tətbiq olunması, sahibkarlıq subyekt-

lərinin “bir pəncərə” sistemində fəaliyyətinin səmərəliliyinin xeyli yüksəldilməsi, ölkənin 

mərkəzi şəhərləri ilə yanaşı, regionlara da investisiyaların yatırılmasının fəallaşdırılması isti-

qamətində işlərin intensivliyi artırılmaqdadır. Bu kimi tədbirlərin reallaşdırılması nəticəsində 

xarici investorların ölkəmizin müxtəlif iqtisadiyyat sahələrinə marağı yüksəldilməkdədir. İn-

vestisiya mühitinin səmərəliliyinin və idarəetmə mexanizmlərinin işləkliyinin təmin olunması 

ilə bağlı aparılan tədbirlər daha geniş miqyas almaqdadır. Digər tərəfdən ölkəmizdə maliyyə 

bazarının inkişaf etdirilməsi və maliyyə xidmətlərinin strukturunun diversifikasiyalaşdırılması 

ilə bağlı strateji fəaliyyət istiqamətləri və hədəfləri müəyyənləşdirmişdir [3]. Ölkə iqtisadiy-

yatının inkişaf istiqamətlərinin potensialından səmərəli istifadənin təmin edilməsi və onun 

neftdən asılılığın azaldılması üçün aparılan məqsədyönlü tədbirlərin sırasında xarici investisi-

yaların stimullaşdırılması və onların cəlbinin intensivləşdirilməsi üçün investisiya mühitinin 

yaxşılaşdırılması məsələlərinə daha çox önəm verilməkdədir. Amma, fəaliyyətdə olan möv-

cud mexanizmlər, o cümlədən investisiyaların formalaşdırılması, cəlbi və idarə olunması 

mexanizmləri xarici investorların intensiv şəkildə qeyri-neft sektoru sahələrinə investisiya-

ların yatırılmasına kifayət etmir. Bu baxımdan, hazırkı şəraitdə investisiyaların idarəedilməsi 

mexanizmlərinin daha səmərəli səviyyəyə qaldırılması, investisiya axınlarının və cəlbinin 

iqtisadi-təşkilati mexanizmlərinin yenilənməsi vacib hesab olunur. 
 

Y E K U N 
 

Ölkəmizdə investisiya mühitinin səmərəliliyinin artırılması, bu istiqamətdə olan prob-

lemlərin həll edilməsi, investisiyaların cəlbi, hərəkəti, onlardan təyinatı üzrə istifadənin təmin 

olunması məqsədilə bir sıra problemlərə və məsələlərə daha çox önəm verilməlidir: 

  ölkəmizdə investisiya fəaliyyətinin mövcud idarəetmə mexanizmlərinin yaradılması 

və inkişaf etdirilməsinə imkan verən qanunvericilik bazasının gücləndirilməsi, bu məsələlərdə 

beynəlxalq təcrübənin dərindən mənimsənilməsi təmin olunmalıdır; 

  investisiyaların idarəetmə mexanizmlərinin fəaliyyətdə olan iqtisadi-təşkilati element-

lərinin qlobal iqtisadi çağırışlara uyğun olaraq yenilənməsi və daha təsirli komponentlərin 

dövriyyəyə cəlb edilməsi məsələlərinə diqqət artırılmalı, zəruri tənzimləmələr reallaşdırılmalı-

dır; 

  daxili və xarici investisiyaların cəlbi proseslərinin intensivləşdirilməsi üçün ölkədə 

mövcud olan investisiya mühitinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi və bu sahədə olan fəaliyyət 

proseslərinin idarəetmə mexanizmlərinin daha səmərəli variantlarının hazırlanması və tətbiq 

edilməsi problemlərinə strateji önəm verilməlidir; 
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  iqtisadiyyatımızın müxtəlif sahələrinə, xüsusilə qeyri-neft sektoru sahələrinə məqsədli 

şəkildə investisiyaların cəlb olunması, onların işlək idarəetmə mexanizmlərinin hazırlanaraq 

fəal şəkildə tətbiq edilməsi tədbirləri görülməli, iri investisiya layihələri və çoxşahəli investi-

siya proqramları hazırlanmalı, həyata keçirilməlidir; 

  digər mühüm bir problem kimi, ilk növbədə, investisiya proseslərinin mövcud idarəet-

mə  mexanizmlərinin dərindən araşdırılmalı, qlobal iqtisadi çağırışlara uyğun olaraq  təkmil-

ləşdirilməlidir; 

  daxili və xarici investisiyaların cəlb olunmasının intensivliyinin yüksəldilməsi ilə 

yanaşı, bu sahədə idarəetmə mexanizmlərin obyektiv olaraq qiymətləndirilməsi və təkmilləş-

dirilməsi tədbirləri görülməli, investisiyaların stimullaşdırılmasına yeni yanaşmalar təmin 

edilməli və qlobal investisiya çağırışları tələblərinə uyğun sistemli tədbirlər reallaşdırılmalıdır və s. 
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ОЦЕНКА МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ  
ПРОЦЕССАМИ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВЫЗОВОВ 

  

Р Е З Ю М Е 
 
Цель исследования - состоит в оценке механизмов управления инвестиционны-

ми процессами в контексте глобальных экономических вызовов. С этой целью анализи-
рованы процессы и механизмы управления формирования и развития инвестиционных 
процессов и повышения привлекательности инвестиционной среды. Обеспечена объек-
тивная оценка и раскрыты проблемы структуры инвестиционных процессов. Особо 
обращено внимание на вопросы усиления инвестиционной активности субъектов 
экономики страны. Анализированы направления обеспечения эффективного движения 
инвестиционных потоков. Анализированы и оценены механизмы управления инвести-
ционных процессов в соответствии с глобальными экономическими вызовами совре-
менного периода.  

Методология исследования - системный и комплексный анализ, в том числе, 
состоит из совокупности принципов и критериев, прогрессивных форм и методов ми-
рового опыта, научных взглядов разных исследователей и автора по оценке  механиз-
мов управления инвестиционными процессами. 

Практическая значимость исследования. Результаты и материал исследования 
могут использоваться в объективной оценке механизмов управления инвестиционными 
процессами в контексте глобальных экономических вызовов, разработка комплексных 
мероприятий, законов и государственных программ. 

Результаты исследования - обеспечено определение основных принципов и ме-
тодов, стратегических подходов и направлений по оценке механизмов управления ин-
вестиционными процессами в контексте глобальных экономических вызовов. 

Оригинальность и научная новизна исследования - определена и раскрыта 
сущность проблем объективной оценки механизмов управления инвестиционными про-
цессами в контексте глобальных экономических вызовов. Обоснованы и обобщены 
важные принципы и критерии по совершенствованию механизмов управления инвести-
ционной деятельности и обеспечения привлекательности инвестиционной среды. Выд-
винуто на передний план осуществление более действенных мер по интенсификации 
инвестиционных потоков. Разработаны рекомендации и подготовлены предложения по 
актуальным проблемам совершенствования механизмов инвестиционных процессов.   

 Ключевые слова: глобальные экономические вызовы, инвестиционные процес-
сы, механизмы управления, инвестиционная среда, привлекательность инвестиционный 
среды страны, оценка  механизмов управления, совершенствование механизмов управ-
ления.  
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ASSESSMENT OF INVESTMENT GOVERNANCE MECHANISMS IN THE 

CONTEXT OF GLOBAL ECONOMIC CHALLENGES 

 

A B S T R A C T 

 

The purpose of the research - is to assess the mechanisms for managing investment 

processes in the context of global economic challenges. To this end, processes and 

mechanisms for managing the formation and development of investment processes and 

increasing the attractiveness of the investment environment are analysed in the article. 

Objective assessment provided and problems of the structure of investment processes are 

investigated then. Special attention is paid to the issues of strengthening the investment 

activity of the country's economic entities. Directions of ensuring efficient movement of 

investment flows are analyzed. Mechanisms for managing investment processes in accordance 

with the global economic challenges of the modern period are given too. 

The research methodology of the research - is a systematic and complex analysis, 

including a set of principles and criteria, progressive forms and methods of world experience, 

scientific views of different researchers and the author on evaluation of mechanisms of 

investment process management. 

The practical importance of the research - results and material of the study can be 

used in objective assessment of mechanisms of investment process management in the context 

of global economic challenges, development of complex measures, laws and state programs. 

The results of the research – the definition of basic principles and methods, strategic 

approaches and directions for assessing mechanisms for managing investment processes in the 

context of global economic challenges. 

The originality and scientific novelty of the research – the essence of problems of 

objective assessment of mechanisms of investment process management in the context of 

global economic challenges is defined. Important principles and criteria for improving the 

mechanisms of investment management and ensuring the attractiveness of the investment 

environment are justified too. More effective measures to intensify investment flows come to 

the fore. Recommendations and proposals on current issues of improvement of mechanisms 

of investment processes are given in the end. 

Keywords: global economic challenges, investment processes, governance mechanisms, 

investment environment, attractiveness of investment environment of the country, evaluation 

of governance mechanisms, improvement of governance mechanisms. 
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