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GİRİŞ
Mövzunun aktuallığı və işlənmə dərəcəsi. Beynəlxalq miqyasda
sərhəddən kənarda ölkənin təsərrüfat subyektlərinin sahibkarlıq
fəaliyyətini ehtiva edən transmilli biznes dünya iqtisadiyyatında
mövcud olan sosial-iqtisadi şəraitdən asılı olaraq formalaşmış,
dəyişikliyə uğramış və inkişaf etmişdir. Ölkənin digər ölkələrlə
qarşılıqlı fəaliyyətindən və iqtisadi yaxınlaşmasından transmilli
bizneslə məşğul olan iri inteqrasiya olunmuş regional təsərrüfat
subyektləri formalaşır. Onlar dünya iqtisadiyyatında nisbətən
müstəqil mərkəzlərə çevrilirlər.
Dünyada son onilliklərdə transmilli biznesin çox sürətli
inkişafının nəticəsi olaraq qloballaşma prosesləri günişlənir, onun
iqtisadi və siyasi proseslərə təsir imkanları artır. Transmilli biznesin
əsas subyektləri olan, qloballaşmanı sürətləndirən transmilli şirkətlər
(TMŞ) beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin (BİM) mövcud olan
sisteminin yenidən qurulmasına, dünya siyasətinin indiyə qədər
qəbul olunan ənənəvi iştirakçılarının rolunun azalmasına təsir edir.
Eyni zamanda qeyd edək ki, iqtisadi güclə, üğurla yanaşı TMŞ-rın
cətin nəzarət olunan fəaliyyəti dünya təsərrüfatının nizamlı
fəaliyyətinə təhlükələr yaradır. Belə bir vəziyyət müxtəlif dövlətlərin
və transmilli şirkətlərin fərqli, bir-birinə zidd olan maraqlarının
dünyada stabilliyin, təhlükəsizliyin təmin olunması vəzifələri ilə
uyğunlaşmayan məqsədləri naminə reallaşdırdıqları birgə fəaliyyətlə
əlaqədardır. Amma əslində dünyada iqtisadi təhlükəsizliyin təminatı
üçün hamının qəbul etdiyi qlobal problemlərin həll edilməsinə
diqqəti artırmaq vacibdir. İstənilən dövlətin öz ölkəsinin inkişaf
etməsi üçün sərbəst siyasət seçimi olmalıdır, həm də onun
reallaşmasına təminat vermək, dünyanın bütün dövlətlərinin
əməkdaşlığından qarşılıqlı olaraq fayda əldə etmək, müxtəlif
ölkələrin, həm də onların təsərrüfat subyektlərinin apardıqları iqtisadi
siyasətin yekununa görə dünya birliyi qarşısında cavabdehliyin təmin
olunması, dünyada yaranan iqtisadi problemlərin sülh yolu ilə həll
edilməsi kimi hüquqları olmalıdır. Son dövrdə, bildiyimiz kimi,
transmilli biznes fəaliyyətində qeyd etdiyimiz prinsiplər əsas
tutulmur, çox vaxt bu prinsiplər bir çox cəhətdən pozululur. Nəticədə
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müasir dünya iqtisadiyyatında iqtisadi tarazlıq pozulur. Transmilli
biznesin formalaşması ümumi prinsiplərə əsaslansalar da, bu proses
müxtəlif ölkələrdə özünəməxsus bir formada baş verir. Transmilli
biznes hər bir ölkənin iqtisadiyyatın strukturundan, sosial-iqtisadi
inkişaf səviyyəsindən, təşkilati-idarəetmə strukturundan, milli-etnik
xüsusiyyətlərdən və dövlətin inkişaf səviyyəsindən asılı olaraq
fərqlənir. Eyni zamanda, sürətli inkişaf edən, təmərküzləşən iri milli
şirkətlərin TMŞ kimi reytinqlərdə yer tutmalarına zəmin yaratmaq,
bunu əsaslandırmaq dövlətin və iqtisad elminin marağında olan
məsələlərdəndir.
Transmilli biznes təkcə iri iqtisadi məkanı deyil, onun təsirini və
fəaliyyət diapazonunu əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirən regional
məkanı da əhatə etməyə başlamışdır. Ərazicə böyük olmayan
Azərbaycanın təsərrüfat subyektləri xarici ölkələrə 55 milyard
dollardan çox investisiya qoymuşdur. 1 2005-ci illə müqayisədə
ölkəmizdə ÜDM 10 dəfə, xarici ticarət dövriyyəsi 4 dəfə, valyuta
ehtiyatları 25 dəfə artmışdır. Ölkə iqtisadiyyatına 2005-2020-ci illər
ərzində 238 milyard dollar investisiya yatırılmışdır, o cümlədən
xarici investisiyalar 128 milyard dollar təşkil etmişdir. 2 Bu illər
ərzində mədən hasilatı sənayesinə 88 milyard dollar birbaşa xarici
investisiya (BXI) yatırılmışdır, o cümlədən neft sektoruna qoyulan
BXİ 74 milyard dollar təşkil etmişdir. 3 Bütün bunlar transmilli
biznesin inteqrasiya proseslərinin tərkib hissəsinə çevrilməsinə və
Azərbaycanda transmilli biznesinin inkişafına səbəb olmuşdur.
Əldə edilən uğurları vurğulamaqla, qeyd etmək lazımdır ki,
Azərbaycanın 2013-cü ildəki 43,6 milyard dollar olan xarici ticarət
dovriyyəsi 2020-ci ildə 24 milyard dollara qədər və ya müqayisəli
qiymətlə 1,2 dəfə aşağı düşmüşdür, ölkənin xarici ticarətində qeyrineft məhsulları cəmi 10-11 faiz təşkil etmişdir. Yaranmış bu
vəziyyətə bir çox amillər həlledici təsir etmişdir. Onların sırasında
xam neftin ixrac qiymətinin stabil olmamasını, qeyri-neft istehsalının
transmilliləşmə səviyyəsinin aşağı olmasını, xarici ticarətin dövlət
tənzimlənməsindəki boşluqları və digər səbəbləri qeyd etmək olar.
Azərbaycandan investisiya ixracı 2001-ci ildən başlamışdır
(2005-2020-ci illər)https://stat.gov.az/source/system_nat_accounts/
3
(2003-2020-ci illər) https://www.cbar.az/page-6/annual-reports
1
2
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1994-cü ildən “Əsrin müqaviləsi” imzalandıqdan sonra
Azərbaycanda transmilliləşmə neft sektorunun hesabına sürətlə
inkişaf etməyə başladı. Avropa və Asiyanın bir çox transmilli
şirkətləri Hasilatın Pay Bölgüsü Sazişləri Azərbaycanda fəaliyyətə
başladılar. Bu sazişlər imkan verir ki, xarici TMŞ-lər öz maraqlarını
milli dövlətlərin maraqlarından üstün tuta bilsinlər. Bu xüsusiyyət
bizdə də öz təsdiqini tapmışdır. Hələ 2012-ci ildə Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyev Nazirlər Kabinetinin 2012-ci ilin 9 ayının
sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına həsr olunmuş iclasındakı
çıxışında öz fikrini konkret rəqəmlərlə bildirib, bəyan etmişdir ki,
“Azəri-Çıraq” yatağının istismarına əvvəldən indiyədək konsorsium
28,7 milyard dollar investisiya qoymuş, 73 milyard dollar gəlir
götürmüşdür. Yəni podratçılar böyük mənfəət əldə ediblər. Bütün bu
rəqəmləri toplayaraq və neftin qiymətini 100 dollar səviyyəsində
götürərək, hesablasaq görərik ki, Azərbaycanın bilavasitə əldə
edilməmiş gəliri 8,1 mlrd. dollardır”4. Azərbaycan Respublikasına
Hasilatın Pay Bölgüsü Sazişləri ilə cəlb olunan BXİ-nin 90-%-i artıq
repatriasiya edilmişdir. Nəzərə almaq vacibdir ki, Hasilatın Pay
Bölgüsü Sazişləri Azərbaycanda təkcə neft sektorunda deyil, qara və
əlvan metallurgiya sənaye sektorlarında da geniş tətbiq edilir. Bu
faktlar onu sübut edir ki, mövcud durumda transmilli biznesin
subyektləri olan TMŞ-lər Azərbaycan iqtisadiyyatında müsbət və
mənfi təsirləri var. Onları araşdırmaq tələb olunur. Ölkədən
investisiyaların repatriasiyasının və mənfəətin çıxarılmasının artması
meylləri transmilli biznesin hökumət səviyyəsində tənzimləməsini
tələb edir. Bu məqsədlə transmilli biznesin ölkə, sahə (xarici ticarət),
və şirkət səviyyəsində tənzimlənməsi çox vacibdir və ölkənin tədiyə
balansının və milli hesablar sisteminin dünya ölkələrinin iqtisadi
əlaqələr hesabi təhlil edilməli, transmilli biznesin istehsal bazası
araşdırılmalıdır. Buradan da transmilli biznesə müxtəlif nəzərimetodoloji yanaşmalar və ölkə səviyyəsində praktiki məsələlərin
həllinin zəruriliyi meydana çıxır. Bunlar da konkret ölkədə transmilli
biznesin mövcud durumunu, onun təşkilati-idarəetmə sistemini,

İlham Əliyevin sədrliyi ilə Nazirlər Kabinetinin iclasında Prezident İlham
Əliyevin giriş nitqi//https://president/az/az/articles/view/6389
4

7

qanunvericilik bazasını və istehsal potensialını elmi araşdırma
predmetinə çevirməyi zəruri edir.
Bu tədqiqatı aktual edən digər cəhət ondan ibarətdir ki,
Azərbaycanın beynəlxalq qaydaya uyğun qəbul edilmiş transmilli
şirkət statuslu biznes subyekti yoxdur. Bunun səbəblərini araşdırmaq
elmi və praktiki əhəmiyyət kəsb edir. Ancaq fakt ondan ibarətdir ki,
SOCAR və onun törəmə şirkətləri 15 ölkəni təmsil edən 24 şirkətlə
imzalanmış Hasilatın Pay Bölgüsü sazişləri və 2 Risk Xidməti
Sazişinin (RXS) tərəfdaşıdır. SOCAR-ın şirkətləri həm özünün, həm
də xarici ölkəyə məxsus olan neft və neft məhsullarının hasilatı , həm
də satışı ilə məşğul olur.
Problemə yanaşmada dəqiq metodologiyanın seçilməsi də fərqli
nöqteyi-nəzərlərin araşdırılmasını zəruri edir. Bu tədqiqatın
predmetini də məhz bu problemlərin elmi araşdırması təşkil edir.
Beynəlxalq miqyasda transmilli biznes sektorunda fəaliyyət göstərən
əsas təsərrüfat subyekti transmilli şirkətlərdir.
Azərbaycan alimləri beynəlxalq biznesə, transmilli şirkətlərə,
beynəlxalq iqtisadi münasibətlərə, qlobal iqtisadiyyata inteqrasiyaya
həsr olunmuş əsərlər yazmışlar. Bu əsərlərin predmetindən fərqli
olaraq, bu dissertasiyada bilavasitə Azərbaycanda həyata keçirilən
transmilli biznes fəaliyyəti ilə bağlı olan problemlər araşdırılır.
Transmilli biznesin nəzəriyyəsi və praktiki problemlərinə aid
tədqiqatlar aparılmasına baxmayaraq, müasir nəzəriyyədə transmilli
biznesin tənzimləmə mexanizmi və xüsusiyyətləri mübahisə
predmeti olaraq qalır.
Beləliklə, fikrimizcə, transmilli biznes milli və dünya iqtisadi
sistemləri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan fəaliyyət növü kimi
Azərbaycanın müasir iqtisad elmində zəif tədqiq olunmuşdur. Bütün
bu deyilənlər hazırki dissertasiya mövzusunun seçilməsinə əsas
vermişdir.
Son illərdə transmilli biznesə qloballaşma prosesinin ən kütləvi və
dinamik tərkib hissəsi kimi maraq xüsusilə artmışdır. Yerli və xarici
alimlərin müasir transmilliləşmə proseslərinə aid həyata keçirdikləri
elmi araşdırmalar bu biznes fəaliyyətinin çoxtərəfli xarakterindən
xəbər verir. Buna görə də, TMŞ-lər təkcə iqtisadiyyatda deyil, digər
sahələrdə də tədqiqat obyekti olurlar.
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Azərbaycan alimlərindən Z.Ə.Səmədzadənin [77]5, N.M.İmanovun
[60],
A.Ş.Şəkərəliyevin
[78],
İ.A.Kərimlinin
[62],
G.Z.Yüzbaşıyevanın [82], Ə.İ.Bayramovun [49], M.A.Əhmədovun
[71], Q.N.Manafovun [70], S.M.Mikayılovanın [69], D.Ə.Vəliyevin
[80], F.Ə.Qənbərovun [64], Ş.H.Hacıyevin [126], G.Ə.Gənciyevin
[66], E.M.Hacızadənin [59], E.Emir-İlyasovanın [51], Gülalıyevin
[65] və N.Sabiroğlunun [74] əsərlərində əsasən milli iqtisadiyyatın
formalaşmasının nəzəri problemləri, respublikada sahibkarlıq
fəaliyyətinin inkişaf problemləri, milli təhlükəsizlik, milli mənafe
məsələləri, beynəlxalq iqtisadi münasibətlər, beynəlxalq miqyasda
xarici investisiyalar, xarici ticarət, beynəlxalq müqayisəli
tədqiqatlarda Azərbaycanın reytinqi və iri bazar subyektləri ilə bağlı
nəzəri və metodoloji məsələlər tədqiq edilmişdir. Azərbaycan
alimlərinin əsərlərində irəli sürülən müddəalar və onlara iddiaçının
münasibəti işin birinci fəsilində əks etdirilmişdir.
Qərb alimləri arasında transmilli biznesin problemlərinin, onun
tənzimlənməsi məsələlərinin tədqiqatı sahəsində çalışan bir çox
alimləri, o cümlədən D.Aaker [83], B.Berman [113], K.Vaylert
[120], T.Kreydic [145], P.Keoxeyn [147], K.Lavlük [161], J.Lamben
[162], M.Porter [188], M.Mekson [177], T.Pugel [186], A.Praysner
[187], C.Xil [230], E.Rays [196], D.Roberts [197] və başqalarını
göstərmək olar. Bütövlükdə, transmilli biznesin və onun ayrıca
yarımsistemindəki (transmilli şirkət) tədqiqatları ilə possovet
məkanının alimləri əhəmiyyətli töhfələrini vermişlər ki, bura
V.İ.Anikin [86], V.S.Avdonin [84], O.V.Bliznyuk [105], A.C.Bulatov
[109], E.C.Batmanova [111], X.Vafina [116], İ.A.Kireyev [143],
Q.P.Çernikov [217], M.N.Cequrin [221] və başqaları daxildir.
Amma indiyə qədər Azərbaycanda transmilli biznesin mövcud
durumu
və
tənzimlənməsinin
nəzəri-metodoloji
əsasları,
qanunvericilik bazası, dövlət tərəfindən tənzimləmə mexanizmləri və
problemləri tədqiqat mövzusu kimi işlənməmişdir. Transmilli
biznesin istehsal bazasının mövcud durumu və diversifikasiyası, milli
şirkətlərin rəqabət qabiliyyətliliyinin yüksəldilməsi, səmərəlilik

Nömrələr dissertasiyada istifadə edilmiş müvafiq ədəbiyyatın sıra nömrəsinə
işarədir (Dissertasiyanın «İstifadə edilmiş ədəbiyyat siyahısı» bölməsinə bax)
5
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göstəricilərinin müəyyən edilməsi və digər istiqamətlər üzrə praktiki
olaraq elmi işlər mövcud deyildir.
Tədqiqatın obyekti və predmeti. Tədqiqatın obyekti
Azərbaycanda həyata keçirilən transmilli biznes fəaliyyətidir.
Tədqiqatın predmeti Azərbaycanda həyata keçirilən transmilli
biznes fəaliyyətinin tənzimlənməsinin təkmilləşdirilməsi və
Azərbaycanın transmilli biznesinin inkişafı ilə bağlı olan iqtisadi
münasibətlərdir.
Tədqiqatın məqsəd və vəzifələri. Tədqiqatın əsas məqsədi
Azərbaycan Respublikasında transmilli biznesin mövcud durumunu və
tənzimlənməsi
sistemini araşdırmaq, təkmilləşdirilməsi və
səmərəliliyinin artırılması istiqamətlərinə aid nəzəri və praktiki
əhəmiyyətli təklif və tövsiyələr işləyib hazırlamaqdır. Qarşıya qoyulan
məqsədə uyğun olaraq, aşağıdakı vəzifələr müəyyən edilmişdir:
- transmilli biznesin və onun tənzimlənməsi mexanizmlərini elmi
nəzəri və metodoloji aspektdə araşdırmaq;
- transmilli biznesin formalaşmasında və inkişafında transmilli
şirkətlərin iqtisadi model və konsepsiyalarına elmi yanaşmaları
tədqiq etmək;
- ölkənin transmilli biznesinin mövcud durumunu və
səmərəliliyini tədqiq etmək;
- metodoloji yanaşmaların seçilməsini həyata keçirmək;
- ölkənin transmilli biznesinin istehsal bazasının inkişaf
istiqamətlərini təhlil etmək və qiymətləndirmək;
- ölkədə transmilli biznesin tənzimlənməsinin normativ hüquqi
bazasını təhlil etmək;
- ölkənin iri milli şirkətlərinin transmilli biznes fəaliyyətlərini
araşdırmaq və qiymətləndirmək;
- ölkənin milli şirkətlərinə “transmilli şirkət” statusunun verilməsi
zəruriliyini əsaslandırmaq;
- ölkənin transmilli biznesinin inkişafında birbaşa investisiyaların
rolunu təhlil etmək;
- transmilli biznesin tənzimlənməsinin əsas istiqamətini müəyyən
etmək;
- transmilli şirkətlərin təsis edilməsinin hüquqi aspektlərini
əsaslandırmaq;
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- transmilli biznesin səmərəlilik göstəricilərini hesablamaq;
- transmilli biznesinin tənzimlənməsinin təkmilləşdirilməsi
istiqamətlərini müəyyən etmək.
Tədqiqat
metodları.
Transmilli
biznesin
müxtəlif
parametrlərinin və transmilli şirkətlərin meyarlarını müəyyən etmək
üçün tədqiqat metodlarının toplusundan istifadə olunmuşdur.
Dissertasiya işində kompleks və sistemli təhlil, müqayisəli iqtisadi
təhlil və proqnozlaşma, iqtisadi-riyazi təhlil metodundan, sintez və
analoji metodlardan istifadə edilmişdir.
Dissertasiya işinin informasiya bazasını klassiklərin iqtisadi
nəzəriyyələri, müasir qərb və yerli alimlərin transmilli biznesin və
transmilli şirkətlərin formalaşması və inkişafına, onların fəaliyyətinin
tənzimlənməsinə aid həyata keçirdikləri tədqiqatlar, tədqiqatın
mövzusuna uyğun olaraq respublika hökumətinin qəbul etdiyi
müxtəlif normativ-hüquqi aktlar, Dünya Bankının və YUNKTAD-ın
(BMT-nin Ticarət və İnkişaf üzrə Konfransı) materialları, Dövlət
Statistika Komitəsinin, Gömrük Komitəsinin, Azərbaycan
Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin materialları təşkil edir.
Bundan başqa, ölkənin iri milli şirkətlərinin və ölkədə fəaliyyət
göstərən transmilli şirkətlərin materiallarından istifadə olunmuşdur.
Müdafiəyə çıxarılan əsas müddəalar. Tədqiqat mövzusuna uyğun olaraq müdafiəyə çıxarılan əsas müddəalar aşağıdakılardır:
- Transmilli biznesin nəzəri konsepsiyasının və modellərinin
əsasında dövlətlərarası siyasət, istehsalın transmilliləşdirilməsinə
nəzəri yanaşmalar, transmilli əlaqələrin, beynəlxalq iqtisadi
inteqrasiya məktəblərinin nəzəri konsepsiyaları, beynəlxalq ticarət
nəzəriyyələri və transmilli şirkət nəzəriyyələri durur. [6, s. 20-26; 7,
s.779-785 ]6
- Azərbaycan Respublikasında transmilli biznes sferasında
beynəlxalq iqtisadi inteqrasiyanın ilkin şərtləri mövcuddur. [17, s.
56-63; 19, s. 906-910]
- Azərbaycanda transmilli biznesin səmərəliliyi ölkə, sahə və
şirkət səviyyəsində qiymətləndirilməlıdır. [29, s. 88-95]

Avtoreferatda bu və digər bu kimi nömrələr iddiaçının müvafiq əsərinə işarədir.
(Avtoreferatda «Əsərlərin siyahısı» bölməsinə bax)
6
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- SOCAR-n idarəetmə strukturuna yeni bir idarəetmə strukturunun,
yəni “Xarici nümayəndəliklərin (törəmə şirkətlərin) koordinasiya
mərkəzi”nin və ya mənzil qərargahının daxil edilməsi lazımdır ki,
transmilli şirkətlər də daxil olmaqla, transmilli biznesin qlobal
məsələlərini birgə həll edə bilsinlər. SOCAR dövlət şirkətidir, bütün
səhmləri dövlətə məxsusdur. Bu şirkət beynəlmiləlləşmə prosesinin
transmilli təşkilat səviyyəsindədir. [24, s. 34-40; 26, s. 57-69]
- Transmilli şirkətlərin daxili bazara buraxılması şərtləri
Azərbaycanda onların maraqlarının üstünlüyünü təmin edir. [41, s.
192-197]
- Hasilatın Pay Bölgüsü sazişləri ilə xarici TMŞ-lə neft-qaz, qara
və əlvan metal yataqlarını birlikdə istismar edildiyi respublikamızda
dövlət büdcəsinin gəlirlərinin əsas hissəsinin mədən hasilatından
(neft, qızıl, gümüş, dəmir və digər) əldə edildiyini nəzərə alaraq,
hazırkı transmilli münasibətləri və Hasilatın Pay Bölgüsü sazişlərini
tənzimləyən qanunun qəbul edilməsi çox aktual və vacibdir.
- Qloballaşmanın və transmilli biznesin inkişafının mühüm
istiqamətlərindən biri ölkədə istehsalın transmilliləşməsidir. Bu
proses ölkənin milli maraq dairəsini əsaslı surətdə genişləndirir.
İstehsalın transmilliləşmə səviyyəsini xarakterizə edən göstəricilərdən
biri onun idxal-ixrac əməliyyatlarında mövqeyidir. [43, s. 13691379]
- Hər bir ölkə milli TMŞ-in formalaşmasında maraqlı olurlar.
TMŞ-lər mənşə ölkəsinin milli maraqlarını qoruyurlar, lakin
Azərbaycanda “transmilli şirkət” statuslu yerli şirkət yoxdur. [28-3832]
- Azərbaycanın transmilli biznesinin inkişafı ücün əsasən xammal
və yarımfabrikat təyinatlı mallar rəqabət qabiliyyətlidir. [42, s. 462467]
- Daxili bazarın və yerli məhsul istehsalcılarının maraqlarının
qorunması qeyri-neft sənayesi və aqrar sektorun inkişafında mühüm
əhəmiyyət kəsb edir. [41, s. 192-197 ]
- Transmilli biznes subyektlərinin maraqları ilə qəbul edən
ölkənin milli iqtisadi maraqlarının əlaqələndirilməsi vacibdir. [39
s.1291-1298; 33, s. 42-48]
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Tədqiqatın elmi yeniliyi. Dissertasiya işinin yerinə yetirilməsi
prosesində aşağıdakı elmi yeniliklər əldə olunmuşdur:
- Transmilli biznesin və milli şirkətlərin transmilliləşmə
səviyyəsinin qiymətləndirilməsinin nəzəri-metodoloji aspektləri
sistemli təhlil edilmişdir. Fikrimizcə, sinergetik konsepsiya transmilli
fəaliyyətin ümumi nəzəriyyəsinin hazırlanması üçün ilkin əsas kimi
nəzərdən keçirilə bilər. [9, s.37-49; 15, s.27-32]
- Azərbaycanda transmilli biznesin tənzimlənməsinin hüquqi
aspektləri təhlil edilmiş və müəyyən edilmişdir ki, transmilli ticarət
və
iqtisadi
əməkdaşlığı
balanslaşdıran
hüquqi
bazanı
balanslaşdırmaq, çoxtərəfli dövlətlərarası razılaşma sistemi ilə
beynəlxalq uyğunluq yaratmaq, inzibati metodlardan daha çox
iqtisadi metodlara üstünlük vermək, transmilli biznesin
tənzimlənməsinin məlumat-kommunikasiya sisteminin şəffaflıq
səviyyəsini yüksəltmək vacibdir. [22, s.7-14; 32, s.35-45; 33, s.4248; 44, s. 1369-1379]
- Azərbaycanda transmilli biznesdə beynəlxalq inteqrasiyanın
ilkin şərtləri müəyyən edilmişdir ki, bura inteqrasiya prosesində
iştirak edən ayrı-ayrı ölkələrin sosial-iqtisadi inkişaf səviyyəsi, yeni
informasiya-kommunikasiya strukturlarının yaradılmasının inkişaf
səviyyəsi, iştirakçı ölkələrin regional yaxınlığı, ölkə rəhbərinin siyasi
iradəsi və s. daxildir. [32, s. 42-48; 45, s. 82]
- Transmilli biznesin ölkə, sahə (xarici ticarət), şirkət səviyyəsində
tənzimlənməsinin effektivlik göstəricilərini müəyyən etmək üçün
secilmiş metodika əsasında ölkənin transmilliləşmə indeksi və
investisiyaların cəlb olunması indeksi hesablanmışdır. Ölkə üzrə
Azərbaycan Respublikasının transmilliləşmə indeksi 2020-ci il üçün
0,23, investisiya cəlb etmə indeksi isə 0,016 olmuşdur. Bu
göstəricilər vahidə yaxınlaşdıqca daha yüksək hesab edilir. Ölkənin
transmilliləşmə indeksinin aşağı olmasinın əsas səbəbi cəlb olunan
xarici investisiyaların az olmasındadır. [25, s. 42-48; 37, s.116-127;
39, s.1291-1298]
- Sahə səviyyəsində transmilli biznesin tənzimlənməsinin əsas
göstəriciləri kimi ÜDM-də ixracın, idxalın, xarici ticarətin, istehsalda
sahə ixracının xüsusi çəki əmsalları, sənaye sahələrində struktur
ixtisaslaşma əmsalı, sahənin nisbi ixrac ixtisaslaşma əmsalı
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hesablanmış və dəyərləndirilmişdir. Sənaye sahələrində struktur
ixtisaslaşma əmsalı və sahə ixracının nisbi ixtisaslaşma əmsalı
vahiddən cox kənarlaşdığına görə tənzimlənməsi səmərəli hesab
olunmur. [20, s.18-24; 21, s. 8-18; 26, s. 57-61; 37, s.116-127]
- Şirkət səviyyəsində transmilli biznesin tənzimlənməsi
göstəriciləri müəyyən edilmiş və qiymətləndirilmişdir; o cümlədən
SOCAR-n ixracının, idxalının və ümumilikdə xarici ticarətinin
iqtisadi səmərəlilik göstəricisinin yüksək olması müəyyən edilmişdir.
SOCAR-n indeks parametrləri, transmilliləşmə indeksi, cəlb olunmuş
investisiyalar indeksi hesablanmış və dəyərləndirilmişdir. (20132020-ci illərdə) SOCAR-ın transmilliləşmə indeksi 0,395-dən 0,593ə qədər yüksəlmişdir; cəlb olunmuş investisiyaların indeksi 0,961dən 0,877-dək azalmışdır). SOCAR-ın nəticələri bu şirkətin
tənzimlənməsinin səmərəli olmasını və onun hesablanmış göstəriciləri
əsasında orta səviyyəli TMŞ statusuna layiq olmasını qeyd etməyə əsas
verir. [28, s. 28-32; 40, s. 32-41; 43, s. 425-436 ]
-SOCAR-ın idarəetmə strukturuna yeni bir idarəetmə
strukturunun, yəni “Xarici nümayəndəliklərin (törəmə şirkətlərin)
koordinasiya mərkəzi”nin, və ya “mənzil qərargah”ının daxil
edilməsi lazımdır ki, törəmə şirkətlər də daxil olmaqla, transmilli
biznesin qlobal məsələlərini birgə həll edə bilsinlər. SOCAR dövlət
şirkətidir, bütün səhmləri dövlətə məxsusdur. Bu şirkət
beynəlmiləlləşmə prosesinin transmilli təşkilat səviyyəsindədir. [28,
s. 28-32; 16, s. 37-45]
- “Hasilatın pay bölgüsü müqavilələri haqqında” qanunun qəbul
edilməsinin vacibliyi əsaslandırılmışdır. Belə ki, HPBS
Azərbaycanda tətbiqinə başlayarkən kifayət qədər maliyyə resursu
olmadığından dövlət xarici TMŞ-ə çox saylı güzəştlərin verilməsi
məcburiyyətində qaldığına, faktiki olaraq onların milli vergitutma
rejimindən çıxarıldığına, sazişin şərtlərinin müqavilənin qüvvədə
olduğu bütün dövrlərdə dəyişməz olduğuna, təbii sərvət yataqlarının
istismarına hüququn verilməsi auksion əsasında deyil, mərkəzi
idarəetmə orqanlarında danışıqlar yolu ilə həyata keçirildiyinə,
HPBS çərçivəsində şirkətlər öz paylarını müsabiqədən kənar satmaq
hüququna malik olduqlarına görə, bu sazişlərin Azərbaycanda
istifadəsinin qanunvericilik bazasına yenidən baxılması, ondan
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istifadənin məhdudlaşdırılması və milli mənafe baxımından sərfəli
olan variantların tətbiq edilməsi məqsədəuyğundur. [44, s. 13691379]
- Azərbaycanın beynəlxalq qaydaya uyğun qəbul edilmiş
transmilli şirkət statuslu biznes subyektinin olmamasının səbəbləri
araşdırılmışdır. Azərbaycanın iri milli şirkətlərinin “transmilli şirkət”
statusunun verilməsi ücun hökumətin strategiyasının olması və
dəstək verməsi zəruridir. Çünki hər bir dövlət transmilli şirkətinin
olmasından maraqlıdır və TMŞ-lər öz ölkəsinin milli mənafeyinə
xidmət edirlər. Müəyyən edilmişdir ki, SOCAR transmilli şirkət
statusu ücün tələb olunan bütün meyarlara cavab verir. [43, s. 425436]
- Azərbaycanda həyata keçirilən transmilli biznesin
tənzimlənməsinin təkmilləşməsi istiqamətləri və Azərbaycanın
transmilli biznesinin inkişaf istiqamətləri müəyyən edilmişdir.
Tədqiqatın nəzəri və təcrübi əhəmiyyəti. Dissertasiyada verilən
nəticə və təkliflər transmilli biznesin dövlət tənzimlənməsi, onun
koordinasiyası, strukturunun və istehsal bazasının inkişafı və
diversifikasiya ilə bağlı tədbirlər hazırlanarkən mərkəzi idarəetmə
orqanlarında istifadə oluna bilər. Bu tədqiqatın tövsiyələri transmilli
biznesin aparıcı strukturu kimi beynəlxalq miqyasda qəbul edilən
meyarlara uyğun olaraq Azərbaycanda transmilli şirkətlərin
formalaşdırılması üçün əsaslandırmaların hazırlanmasında istifadə
oluna bilər. Bu dissertasiya ölkənin milli şirkətlərinin bazasında
transmilli şirkətlərin yaradılmasını təbliğ etmək məqsədilə dəyərli
informasiya mənbəyidir.
Aprobasiyası və tətbiqi. Dissertasiya işində əldə edilmiş əsas
müddəalar, təcrübi nəticələr, təkliflər transmilli biznesin
tənzimlənməsi və transmilli şirkətlərin fəaliyyətinin effektivliyinin
yüksəldilməsi problemlərinə aidiyyəti olan beynəlxalq və respublika
ali məktəblərində keçirilən elmi-praktik konfranslarda məruzə
edilmişdir. Məsələn, “Международная научная практическое
конференции современной технологии прикладной дизайн”. Сб.
трудов. (Кутаиси – 2011), “Regional iqtisadi siyasət və kooperasiya
münasibətlərinin inkişafı” (Bakı - 2014), “Aqrar elmin və təhsilin
innovativ inkişafı; dünya təcrübəsi və müasir prioritetlər”,
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Beynəlxalq elmi-praktik konfrans, (Gəncə-2015), “Post 2015: Qlobal
çağırışlar şəraitində Azərbaycan Respublikasının davamlı inkişafı”
beynəlxalq elmi-praktik konfrans, (Bakı-2015), “European Applied
Sciences: challenges and solutions” 8th international scientifik
conferense Avqust 25-26th, (Shturtgart-2016), “Ümummilli lider
H.Əliyevin anadan olmasının 92-ci il dönümünə həsr edilmiş
”İnvestisiya qoyuluşlarının siyasi aspektlərivə iqtisadi səmərəliliyi”
beynəlxalq elmi-praktik konfrans, (Bakı-2015), “Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olunmuş “Müstəqil Azərbaycan
dövlətinin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və aqrar sahənin rəqabətqabiliyyətinin yüksəldilməsi problemləri” mövzusunda
beynəlxalq elmi-praktik konfrans, (Bakı-2018), “5th International
Conference on Lifelong Education and Leadership for All-ICLEL –
(Bakı-2019), Современные тенденций в фундаментальных и
прикладных исследованиях: сборник научных трудов по
материалам третьей международной научно-практической
конференции, (Ryazan-2015г, в базе РИНЦ) Научные дискуссия;
вопросы экономики: управление № 6(39)-сборник статей по
материалов ХХХIV международной научно-практической
конференции, (М.,2015 г. в базе РИНЦ) və digər beynəlxalq elmipraktiki konfranslarda məruzə formasında çatdırılmışdır.
Tədqiqatın nəticələri üzrə 42 məqalə və tezis, iki monoqrafiya
dərc edilmişdir.
Dissertasiya işinin əsas məzmunu Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının müəyyən etdiyi
jurnallarda və bir sıra xarici səlahiyyətli nəşrlərdə öz əksini
tapmışdır. Dissertasiya işində transmilli biznesin ölkə, sahə (xarici
ticarət) və şirkət səviyyəsində tənzimləməsi istiqamətində aparılmış
tədqiqatların nəticələri “Azərbaycan neft təsərrüfatı” jurnalında,
“Web of science” bazasında olan “Mester” və “Dilemas
contemporaneous education politicay valores” və SCOPUS
jurnallarında, digər nüfuzlu jurnallarda çap olunmuşdur.
Tədqiqatın əsas nəticələri və təklifləri Dövlət Neft Şirkətinə təqdim edilmişdir. Tətbiq haqqında Azərbaycan Respublikasının Dövlət
Neft Şirkətinin Elmi-Texniki Şurasının İqtisadiyyat məsələləri üzrə
bölməsinin 12 oktyabr 2015-ci il tarixli iclasının 2 №-li protokolu və
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arayışı işə əlavə olunur. Dissertasiyanın, tədqiqatın nəzəri nəticələri
və müddəaları Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Transmilli
şirkətlər”, “Dünya iqtisadiyyatı”, “Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər”,
“Beynəlxalq ticarət” və s. fənlərin tədrisində istifadə olunur.
Dissertasiya işinin yerinə yetirildiyi təşkilatın adı. Dissertasiya
işi AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutunda yerinə yetirilmişdir.
Dissertasiyanın struktur bölmələrinin ayrılıqda həcmi qeyd
olunmaqla dissertasiyanın işarə ilə ümumi həcmi. Dissertasiya işi
giriş, beş fəsil, nəticə və ədəbiyyat siyahısı da daxil olmaqla (giriş
25106; I fəsil 92824; II fəsil 67325; III fəsil 71153; IV fəsil 71598; V
fəsil 140169; nəticə 19610 olmaqla, ümumi həcmi 487785 işarə) 321
səhifə olaraq yerinə yetirilmişdir. Tədqiqat işində 65 cədvəl və 8
şəkildən 3 qrafikdən istifadə edilmişdir.
MÜDAFİƏYƏ TƏQDİM EDİLƏN ƏSAS ELMİ MÜDDƏALAR
1. Transmilli biznesin nəzəri konsepsiyasının və modellərinin
əsasında, dövlətlərarası siyasət, istehsalın transmilliləşdirilməsinə
nəzəri yanaşmalar, transmilli əlaqələrin, beynəlxalq iqtisadi
inteqrasiya məktəblərinin nəzəri konsepsiyaları, beynəlxalq
ticarət nəzəriyyələri və transmilli şirkət nəzəriyyələri durur.
Konkret ölkə üçün transmilli biznesin konsepsiyasını işləyib
hazırlayarkən xarici ölkələrdəki sahibkarların və təsərrüfat
subyektlərinin əsas motivlərini aydınlaşdırmaq lazımdır. Burada da
əsas motiv daha əlverişli kapital yerləşdirməyə cəhd etməkdir. Buna
əmtəə istehsalını və xidmətlərin göstərilməsini qəbul edən ölkədə
əlverişli biznes mühitinin olması ilə nail olurlar. Beynəlxalq
təcrübəyə və iqtisadi ədəbiyyatda transmilli biznesin tənzimlənməsinin əsas problemlərinə tərəflərin iqtisadi və siyasi mənafelərinin
təmin
olunmasını,
transmilli
subyektlərin
fəaliyyətinin
qiymətləndirilməsi meyarlarının seçilməsini, məşğulluğun təminatı
və milli əmək qanunvericiliyinə əməl olunmasını, mübahisələrin
həllinin qanunvericilik bazasını, investisiyaların stimullaşmasını,
Məhdud İşgüzar Praktikanı, siyasi rəqabəti və istehlakçıların
mənafeyinin nəzərə alınmasını aid edirlər. Beynəlxalq razılaşmaya
uyğun olaraq, dövlətlər beynəlxalq məcəllələrin müddəalarını milli
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qanunvericilikdə nəzərə alır, onların yerinə yetirilməsinə nəzarət
edirlər. Bununla yanaşı, bəzi hallarda biznesin transmilliləşdirilməsi
TMŞ-lərin baza ölkələri və “qəbul edən ölkələr” üçün bir-birinə
uyğun gəlməyən nəticələrə gətirib çıxarır. Bununla əlaqədar olaraq,
biznesin transmilliləşdirilməsi prosesinin çoxaspektliliyi və
çoxamilliliyi
nəzərə
alınmaqla,
bu
mürəkkəb
prosesin
xüsusiyyətlərinin və istiqamətlərinin nəzəri-metodoloji cəhətdən dərk
olunması hər bir ölkə üçün aktuallıq kəsb edir.
Transmilli biznes nəzəriyyələrinin ümumi catışmazlığı ondan
ibarətdir ki, onlar transmilli fəaliyyətin fəallığını müəyyən edən bir,
və ya bir necə həlledici amili ayırmağa cəhd edirlər. Hal-hazırda
transmilli fəaliyyətin təhlil edilməsi məqsədi ilə müxtəlif nəzəri
yanaşmalardan istifadə edilir. Fikrimizcə, bu məqsədlə ümumi
mövqelərdən baxış əldə etməyə imkan verən sinergetik
metodologiyanın tətbiqi məlum yanaşmaların məhdudluğunu aradan
qaldırmağa imkan verir. N.X. Vafina öz tədqiqatında qeyd edirdi ki,
“...sinergetik konsepsiya transmilli fəaliyyətin ümumi nəzəriyyəsinin
hazırlanması üçün ilkin əsas kimi nəzərdən keçirilə bilər”7 . Çünki
sinergetik yanaşma tədqiqatın müxtəlif sahələrinə tətbiq edilir.
Sinergetik yanaşma əsasında əldə edilən nəticələrin tətbiqi əksər bilik
sahələrində onların inandırıcılığını artırır.
Fikrimizcə, dissertasiyada adları çəkilən, nəzəri aspektdən
incələnən istiqamət və elmi araşdırmalar bütün transmilli biznesin və
transmilli şirkətlərin fəaliyyətində nəzərə alınmalıdır.
2. Azərbaycan Respublikasında transmilli biznes sferasında
beynəlxalq iqtisadi inteqrasiyanın ilkin şərtləri mövcuddur.
Bunlara aiddir:
- inteqrasiya prosesində iştirak edən ayrı-ayrı ölkələrin sosialiqtisadi inkişaf səviyyəsi: Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişaf
səviyyəsi aparıcı Avropa ölkələri ilə müqayisə olunur. Azərbaycanın
dünyanın əksər ölkələri ilə ticarət əlaqələri formalaşmışdır.
Respublikanın UDM-i 2003-cü ildəki 5,6 mlrd. manatdan 2020-ci
ildə 72,5 mlrd. manata qədər yüksəlmişdir;
Вафина, Н.Х. Транснационализация производства в свете теории самоорганизации экономических системю //Москва: КГФИ,- 2012, -c. 16
http://www.mirkin.ru/_docs/_dumnaya/bookVafina.pdf
7
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- respublikanın regional-ərazi yaxınlığı: Azərbaycan transmilli
sistemin inkişafında Avropa və Asiya ölkələrinin mərkəzi hesab
olunur;
- yeni informasiya-kommunikasiya strukturlarının yaradılması:
hazırda ölkəmiz bu sahədə Avropa ölkələrinin səviyyəsinə çatır.
2003-cü ildə informasiya-kommunikasiyalarından əldə edilən gəlirin
həcmi 464 mln. manat, 2020-ci ildə isə 2,2 mlrd. manat olmuşdur,
yəni 5 dəfəyə qədər artmışdır;
- daxili ticarətin sürətli inkişaf səviyyəsi: respublikada daxili
ticarət 10 dəfə yüksəlmişdir. 2003-cü ildə daxili ticarətin həcmi 4,4
mlrd. manat, 2020-ci ildə isə 47,9 mlrd. manat olmuşdur;
- respublika rəhbərliyinin siyasi iradəsi: inteqrasiya proseslərinin
inkişafı üçün ölkə prezidentinin siyasi iradəsi fundamental iqtisadi
baza yaratmışdır, xarici ticarət dövriyyəsi dəfələrlə yüksəlmişdir,
respublikada əlverişli biznes və investisiya mühiti yaradılmışdır,
ölkəmizin siyasi nüfüzu yüksəlmişdir. Qeyd edək ki, Müzəffər Ali
Baş Komandanımız cənab İlham Əliyevin siyasi iradəsi 44 günlük
Vətən Müharibəsində vətənimizin işğaldan azad edilməsi və ərazi
bütövlüyünün bərpa edilməsi ilə dünya ictimaiyyətinə bir daha sübut
olundu. İşğaldan azad olunmuş əlverişli coğrafi-iqtisadi potensialı olan
ərazilərimizin yenidən qurulması, inkişafı və respublikanın təsərrüfat
dövriyyəsinə cəlb edilməsi ölkəmizin gələcək iqtisadi potensialını,
transmilliləşməsini xeyli gücləndirəcəkdir. Azərbaycan Respublikası
bu şərtlərin hər birinə cavab verir. Ümümilikdə deyə bilərik ki,
beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya proseslərinin bütün səviyyələrinin
yaradılması və transmilli biznesin tənzimlənməsi üçün normativhüquqi baza vardır: preferensial ticarət razılaşması – çoxlu ölkələr
ilə; azad ticarət zonası – Rusiya, Gürcüstan və İranla; gömrük
ittifaqı–Türkiyə və Gürcüstanla; ümumi bazar – AB ölkələri ilə;
iqtisadi birlik-MDB ölkələri ilə; siyasi birlik-Türkiyə və başqa
ölkələrlə.
3. Azərbaycanda transmilli biznesin səmərəliliyi ölkə, sahə və
şirkət səviyyəsində qiymətləndirilməlıdır.
Transmilli biznesin ölkə səviyyəsində transmilli biznesin
səmərəliliyinin tənzimlənməsi göstəriciləri qismində ümumdaxili
məhsul-ÜDM, mal və xidmətlər haqqında hesabat, digər dünya
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ölkələri ilə iqtisadi əməliyyatların hesabatı, ölkənin tədiyə balansı və
rəqabətqabiliyyətlilik indeksi, ölkənin transmilliləşmə və cəlb edilən
investisiyalar indeksi kimi respublikanın əsas ümumiləşmiş iqtisadi
göstəriciləri qəbul edilmişdir.Beləliklə, transmilli biznesin ölkə
səviyyəsində tənzimlənməsinin əsas göstəricilərini müəyyən etmək
ücün secilmiş əsas göstəricilərin təhlili aşağıdakı nəticələri vermişdir:
- 2014-2020-ci ildə ölkənin əsas makroiqtisadi göstəriciləri
nəzərə çarpan dərəcədə yüksəlmişdir (ÜDM 59,0 mlrd.manatdan
72,5 mlrd.manata qədər; adambaşına düşən ÜDM 6268 manatdan
8168,3 manata; qeyri-dövlət bölməsində ÜDM-in payı 72,8%-dən
85,5%-dək yüksəlmişdir;
- dövlət büdcəsinin gəlirləri 18,3 mlrd manatdan 23,1 mlrd.
manatadək artmışdır;
- yerdə qalan dünya ölkələri ilə iqtisadi əməliyyatlar üzrə
hesablar (2014-2020-ci ilin göstəricilərinə görə), demək olar ki,
bütün parametrlər üzrə hesablarda mənfi göstəricilər müşahidə
olunub;
- milli gəlirin bütün parametrləri üzrə müsbət irəliləyişlər baş
vermişdir;
- tədiyə balansı – cari əməliyyat hesabı – 12317,8 mln.
manatdan, 26266,2 mln. manatadək yüksəlmişdir;
- ölkənin qlobal rəqabətqabiliyyətlilik indeksinin bəzi
istiqamətlərdə aşağı səviyyədə olması müəyyən edilmişdir.Ölkə
səviyyəsində transmilli biznesin tənzimlənməsinin blok sxemi şəkil
1-də verilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının transmilliləşmə indeksi 4
göstəricinin orta qiyməti ilə müəyyən edilmişdir. (bax: cədvəl 1) və
bu göstərici 2020- ci il üçün 23-ə bərabərdir. Müqayisə üçün qeyd
edək ki, CXR-də bu göstərici 29, Böyük Britaniyada isə 87-dir.
Azərbaycan Respublikasının investisiya cəlb etmə indeksi
hesablanmışdır.2003-cü ildə 0,040, 2020-ci ildə isə 0.016 olmuşdur.8
Bu göstərici vahiddən uzaqlaşdıqca səmərəli hesab olunmur. Ölkənin
transmilliləşmə indeksinin aşağı olmasının əsas səbəbi isə ölkəyə
cəlb olunan xarici investisiyaların az olmasındadır.
Azstat.com/world Economik Outlook Databaz 2020 göstəriciləri əsasında iddiaçı
tərəfindən hesablanmışdır.(Bax:disertasiyada cədvəl ;3.1.29)
8
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Dövlət

Tənzimlənmə prosesi və mərhələləri

Bazar
ziddiyyətlərinin
aradan qaldırılması

Dövlət
tənzimlənməsi

Bazar
təsiri

Tənzimləmə
üsulları

Transmilli biznes – tənzimlənmənin obyekti kimi
Bazar
proseslərinin
özünü
tənzimləməsi

Dövlət
tənzimlənməsinin
xüsusi elementləri

Transmilli
biznesin aparıcı
rolu

Tənzimləmə
metodikasının
elementləri

TMŞ və dövlətin
biznes
maraqlarının
üst-üstə
düşməməsi

Tənzimləmə
vasitələri

Transmilli biznes
üçün maneələrin
aradan
qaldırılması

Nisbi dövlət
tənzimlənməsi

Münaqişəli
situasiyalar
saxlanılır

Münaqişəli
situasiyaların
kənarlaşması

Münaqişəli
situasiyaların
dərinləşməsi

Münaqişələrin
kənarlaşmasının
forma və metodları

Milli biznesin
rəqabətqabiliyyətinin
zəifləməsi

Milli biznesin
rəqabətqabiliyyətinin
sürətlənməsi

Daxili bazarda
TMŞ xarici təsiri

Ölkə
iqtisadiyyatının
vəziyyətinin
nəticəsi

Şəkil 1. Ölkə iqtisadiyyatında transmilli biznesin
tənzimlənməsinin blok-sxemi
Mənbə: Blok-sxem müəllif tərəfindən hazırlanmışdır.[33,s.42-48]
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Azərbaycanda xarici
şirkətlərdə çalışanların sayı
(nəfər)

Azərbaycanda işləyən əhalinin
sayı (min nəfər)

Xarici TMS-lərin
istehsalı, mln. man

ÜDM
(mln. manat)

Azərbaycan Respublikasına
qoyulan xarici investisiyaların
ümumi miqdarı, mln .man

Hesablama
düsturu

Azərbaycan Respublikasına
qoyulan investisiyaların ümumi
miqdarı, mln. man

İllər

Ölkənin transmilliləşmə
indeksi

Cədvəl 1
Azərbaycan Respublikasının transmilliləşmə indeksinin
hesablanması

Ti
K
X.k
U
Xi
N
n,
92600
2018 Ti = Xk + Xk + 19,6 25877.0 6985.5 80092.0 31676.0 4879.3
K
U
22,0 24986.6
7695,9 81896.2 39707.0 4938.1
93400
2019
Xi
n
+
+
:4
23,0 22484,0 7267.6 72578,1 37123,2 4876,4
91398
2020
U
n,
Mənbə: Azstat.com/world Economik Outlook Databaz 2020göstəriciləri əsasında iddiaçı
tərəfindən tərtib edilmişdir.

Sahə səviyyəsində (xarici ticarət) transmilli biznesin
tənzimlənməsi parametrlərinin müəyyən edilməsində aşağıdakı
ardıcıllıqla sistemli yanaşma olmalıdır:
- idxal və ixrac daxil olmaqla, ticarət dövriyyəsinin
dinamikasının sistemli təhlili;
- xarici ticarət dövriyyəsinin əməliyyat növləri üzrə təhlili və
tədqiqatı;
- ticarətin beynəlxalq standartları üzrə xarici ticarətin
diaqnostikası və tədqiqi;
- ÜDM-də ixracın xüsusi çəkisinin təyini;
- ÜDM-də idxalın xüsusi çəkisinin təyini;
- ÜDM-də respublikanın xarici ticarətinin xüsusi çəkisinin
təyini;
- respublikanın istehsal sahələrində ixracın xüsusi çəki-kvota
göstəricisinin müəyyənləşdirilməsi;
- sənaye sahələrində struktur ixtisaslaşma əmsalının müəyyən
edilməsi;
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- sahənin ixracının nisbi ixtisaslaşma əmsalının müəyyən
edilməsi.
Ayrı-ayrılıqda Azərbaycan üzrə ixracın və idxalın səmərəliliyi,
iqtisadi sektorların və ölkənin beynəlxalq ixtisaslaşması səviyyəsini
əks etdirən göstəricilər hesablanmışdır.
Azərbaycanın transmilli biznesinin sahə səviyyəsində (xarici
ticarət) tənzimlənməsinin səmərəlilik göstəriciləri müəyyən
edilmişdir. Onlar beynəlxalq normativlərlə müqayisə edilmiş,
kənarlaşmaların səbəbləri və aradan qaldırılması yolları müəyyən
edilmiş və nəticələr 2 saylı cədvəl-də verilmişdir.
Cədvəl 2
Azərbaycanda transmilli biznesin (sahə səviyyəsində) göstəriciləri
Hesablanmış
indekslər
ÜDM-də ixracın
xüsusi çəkisi
ÜDM-də idxalın
xüsusi çəkisi
ÜDM-də ölkənin
xarici ticarət
dövriyyəsinin
xüsusi çəkisi
İxracın ümumi
dəyərində sahə
ixracının xüsusi
çəkisi
Sənaye məhsulunun həcmində
ixracın payı
Sahənin ixracının
nisbi ixtisaslaşması
əmsalının
müəyyən edilməsi
Sənaye sahələrinin
struktur ixtisaslaşma əmsalı

Göstəricinin
xarakteristikası
(beynəlxalq norma)
30-40%-dən yüksək
20%-dən yüksək
olmaması
Əgər xarici ticarət
dövriyyəsinin həcmi
UDM-da 25%-dən
artıqdırsa, həmin ölkə
açıq iqtisadiyyatlı olkə
hesab edilir
Əmsalın yüksək dərəcəsi
sahənin beynəlxalq
ixtisaslaşmaya
uyğunluğunu göstərir
Göstərici nə qədər
yüksək olarsa, ölkənin
BƏB-də iştirakı bir o
qədər yüksək olar
Göstərici nə qədər
yüksəkdirsə, sahə daha
çox ixrac qabiliyyətli
olur
Göstərici>1 olarsa,
ixtisaslaşma yüksək
hesab olunur

Azərbaycan Respublikası üçün göstəricilər
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
40,2

24,0

35,5

41,3

41,6

40,7

31,6

12.2

17.4

22,4

21,7

28,0

28,7

25,8

52.4

41.4

57,9

63,0

69,6

69,4

57,4

93.4

88.1

67,0

78,4

92,0

90,1

75,0

82,1

88,0

64,5

52,7

64,1

64,4

56,2

2,278 2,065 2,647 2.021 1,547 1,599 1.658

1,187 1,011 1,045 1,009 0,931 1,104 0,727

Mənbə: Cədvəl 1.3.1 –də verilən hesablama metodikası əsasında cədvəl 3.1.9;
3.1.10; 3.1.11; 3.1.12; 3.1.13-ün məlumatları əsasında iddiaçı tərəfindən tərtib
edilmişdir. https://www.stat.gov.az
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2005-2020-ci illərdə Azərbaycanda xarici ticarətin indeks
göstəricilərindən bəziləri hesablanmış model parametrlərindən
fərqlənir.
Sənaye sahəsinin struktur ixtisaslaşması indeksi və sahənin nisbi
ixtisaslaşması indeksi model göstəricisindən çox fərqləndiyinə görə,
sənaye sahəsinin struktur ixtisaslaşmasının və sahənin ixracının nisbi
ixtisaslaşmasının tənzimlənməsi vacibdir.
Transmilli biznesin şirkət səviyyəsində tənzimlənməsi
prosesinin təkilif olunmuş məcmu parametrlərə əsasən təsnifatı
üzrə SOCAR-n müəyyən edilmiş müsbət nəticələri bu şirkətin
tənzimlənməsinin effektiv olmasını qeyd etməyə əsas verir.
SOCAR gəlirlə işləyən orta ölcülü TMŞ-dir.
a) Transmilli şirkətlərin gəlir və xərc parametrləri:
b) Transmilli şirkətlərin səmərəliliyinin parametrləri:
- SOCAR-ın ixracının iqtisadi səmərəlilik göstəricisinin
müəyyən edilməsi;
- SOCAR-ın idxalının iqtisadi səmərəlilik göstəricisinin
müəyyən edilməsi;
- SOCAR-ın idxal-ixracdan iqtisadi səmərəlilik göstəricisinin
müəyyən edilməsi.
c) Transmilli şirkətlərin indeks parametrləri:
- transmilli şirkətlərin transmilliləşmə indeksi;
- transmilli şirkətlərin cəlb olunmuş investisiyalar indeksi.

Şəkil 2. SOCAR-ın məhsul buraxılışı həcmində minimal gəlirin
hesablanması
Mənbə: SOCAR-ın 2020-ci ildəki göstəriciləri əsasında tərtib olunmuşdur.
https://www.socar.az/socar/az/economics-and-statistics/economics-andstatistics/socar-reports

24

SOCAR bütövlükdə gəlir əldə edən transmilli şirkət formasını əks
etdirir. Şəkilin rənglənmiş hissəsi gəlirin maksimal sahəsi kimi çıxış
edir ki, qiymətlə məcmu orta xərclərin fərqinə bərabərdir. Burada,
şəklin ştrixlənmiş hissəsi SOCAR-ın gəlir zonası hesab olunur.
SOCAR transmilliləşmə indeksi də hesablanmış və Cədvəl 3-də
əks etdirilmişdir.
Cədvəl 39
SOCAR-ın transmilliləşmə indeksinin müəyyənləşdirilməsi
(mln. manat)
İllər

Hesablama
düsturu

2014
2015
2016
S S  P1 P  C1 C
Y 1
2017 t
3
2018
2019
2020

Yt

S1

S

P1

P

Ç1

Ç

0.391
0.348
0,510
0,529
0,490
0,579
0,593

16.269
25990
32452
33042
37452
41047
42232

24067
39954
53007
61347
61392
65375
64435

1798
1287
4518
1896
1533
4039
3228

3830
3254
5219
2522
2044
4637
3788

8250
10239
10540
10431
11271
11875
12586

56460
52576
53009
60663
61125
51695
50862

Mənbə: SOCAR-ın konsolidasiya olunmuş maliyyə hesabatlarının göstəriciləri
əsasında seçilmiş metodikadan istifdə edilərək iddiaçı tərəfindən trərtib edilmişdir.
https://www.socar.az/socar/az/economics-and-statistics/economics-andstatistics/socar-reports

Cədvəl 4
Transmilli biznesin şirkət (SOCAR )səviyyəsində əsas göstəriciləri
Hesablanmış indekslər
SOCAR-ın idxal-ixrac
fəaliyyətinin
effektivliyinin inteqral
göstəricisi
SOCAR-ın cəlb olunan
investisiyalarının indeksi
Transmilliləşmə indeksi

SOCAR
2016 2017

2018

2019

2020

10,1

19,9

17,3

7,1

2013

2014

2015

10,3

11,6

9,8

0,961

0,968 1,105. 1,556 0,888

0,879 0,898

0,877

0,395

0,391 0,348

0,490 0,579

0,593

16,3

0,510 0,529

Mənbə: SOCAR-ın hesabatlarına və
seçilmiş metodikaya əsasən iddiaçı
tərəfindəntərtibedilmişdir.https://www.socar.az/socar/az/economics-andstatistics/economics-and-statistics/socar-reports.
Şərti işarələrin mahiyyət: Yt – transmilliləşmə indeksi; S1 – xarici aktivlərin
dəyəri; S – ümumi aktivlərin dəyəri; P1 – xaricdə satışların dəyəri; P – satışın
ümumi dəyəri ; Ç1 – TMŞ-in xaricdəki heyətinin sayı ; Ç – TMŞ-nın ümumi ştatı.
9
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Beləliklə, Transmilli biznesin Azərbaycanda şirkət səviyyəsində
göstəricilərinin hesablanması aşağıdakı nəticələri verdi:
- daxili bazarda məhsulun satış və istehsalının səmərə göstəricisi
12539 mln. manatdan 25463 mln. manatadək yüksəlmişdir;
- SOCAR -in idxal-ixrac fəaliyyətinin effektivliyinin inteqral
göstəricisi 10,3 dən 7,1-ə kimi azalmişdir;
- 2013-2020-ci illərdə SOCAR –in transmilliləşmə indeksi
0,395-dən 0,593-ə qədər yüksəlmişdir; cəlb olunmuş investisiyaların
indeksi 0,961-dən 0,877-dək azalmışdır10.
Nəticədə, SOCAR-in yuxarıdakı müsbət nəticələri bu şirkətin
tənzimlənməsinin səmərəli olmasını qeyd etməyə əsas verir.
4. SOCAR-n idarəetmə strukturuna yeni bir idarəetmə
strukturunun, yəni “Xarici nümayəndəliklərin (törəmə
şirkətlərin) koordinasiya mərkəzi”nin və ya mənzil qərargahının
daxil edilməsi lazımdır ki, transmilli şirkətlər də daxil olmaqla,
transmilli biznesin qlobal məsələlərini birgə həll edə bilsinlər.
SOCAR dövlət şirkətidir, bütün səhmləri dövlətə məxsusdur. Bu
şirkət
beynəlmiləlləşmə
prosesinin
transmilli
təşkilat
səviyyəsindədir. Onun hesabatlarında göstərilir ki, bu şirkət
korporativ idarəetmə prinsiplərinə əsasən idarə olunur, amma
araşdırmalarımıza əsasən bu şirkətin idarə edilməsi son illərə qədər
korporativ idarə etmə prinsiplərinə uyğun gəlmirdi.
Bu məsələlər həm beynəlxalq standartlarda, həm də İqtisadi
Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının (İƏİT) qəbul etdiyi “Dövlətə
məxsus müəssisələrin korporativ idarəetmə təcrübələrinə dair İƏİTin Qaydaları11nda əks olunub. SOCAR-da qarşılıqlı nəzarət sistemi
yoxdur, nəzarət yalnız şirkətin prezidenti tərəfindən onun
sərəncamında olan strukturlara nəzərdə tutulur. Bu şirkətin 20-dən
artıq törəmə şirkəti var. Bu şirkətlərin əksəriyyətinin səhmlərinin
100%-i SOCAR-a məxsusdur. Onlar tam sərbəst olaraq qərarlar
qəbul edirlər. SOCAR transmilliləşmə indeksinə görə orta ölçülü
TMŞ hesab oluna bilər. Amma onun idarəetmə strukturunda törəmə
Bax: Disertasiyada Əlavə 4, Cədvəl 4.2.14
“Dövlətə məxsus müəssisələrin korporativ idarəetmə təcrübələrinə dair İƏİT-in
Qaydaları” https://www.oecd.org/daf/ca/corporategovernanceofstateownedenterprises/45035654.pdf
10
11
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şirkətlərin fəaliyyətini əlaqələndirən hec bir qurum yoxdur. Eyni
zamanda şirkətin fəaliyyətinə qanunverici orqan tərəfindən nəzarət
mexanizmi yoxdur. Azərbaycanın transmilli biznes fəaliyyətinin
tənzimlənməsi istiqamətlərindən biri SOCAR-la dövlət arasında
maliyyə axınlarını tənzimləyən aydın normativlərin qəbul ediməsi
ola bilər.
5. Transmilli şirkətlərin daxili bazara buraxılması şərtləri
Azərbaycanda onların maraqlarının üstünlüyünü təmin edir.
Cədvəl 5-dən göründüyü kimi, təkcə 2006-2010-cu illərdə bütün
maliyyə mənbələrindən Azərbaycan iqtisadiyyatına 32,3 milyard
dollar həcmində xarici investisiya qoyulmuşdur (birbaşa, maliyyə
kreditləri, portfel və digər investisiyalar nəzərə alınmaqla). Bu
müddətdə investisiyaların repatriasiyası formasında 23,4 milyard
dollar, gəlirlərin repatriasiyası formasında isə 22,5 milyard dollar
xarici ölkələrə köçürülmüşdür.
Cədvəl 5
Azərbaycandan investisiyaların və gəlirlərin repatriasiyası
(mln. dollar)
Göstəricilər

1995- 20062014
2005 2010

Xarici investisiyalar (birbaşa
investisiyalar, maliyyə kreditləri,
birgə və xarici müəssisələrin
23767 32291 8049
investisiyaları, neft bonusu, digər
investisiyalar), (“Azərbaycanın
statistik göstəriciləri”, illər üzrə)
Azərbaycanda gəlirlərin ödənişi
(xarici investorların payına düşən
gəlirlərin repatriasiyası, qeyrirezidentlərə ödənilmiş əmək haqqı, 4473 22446 4143
xarici kreditlərdən istifadəyə görə
ödənilən faizlər) tədiyə balansının
gəlirlər maddəsinin debeti
İnvestisiyaların repatriasiyası
6954 23360 3615
(1997-ci ildən başlamışdır)

20102020

2019

2020

4275

1183 42212

1595

759

3222

1000 23546

21393

Mənbə: Cədvəl müəllif tərəfindən ADSK-nın“Azərbaycanın statistik göstəriciləri”,
Mərkəzi Bankın məlumatları əsasında tərtib edilmişdir (1995-2020-ci illər)
https://www.cbar.az/page-6/annual-reports

27

Bütünlükdə, gəlirlərin və investisiyaların repatriasiyası 45,8
milyard dollar olmuşdur. Bu da о deməkdir ki, 5 il ərzində gəlirlərin
xaricilər tərəfindən aparılması ölkə iqtisadiyyatına qoyulan xarici
investisiyalardan 1,4 dəfə artıq olmuşdur. Belə vəziyyət 2011-2020cu illərdə də baş vermişdir, yəni xarici TMŞ-lər tərəfindən 42,2 mlrd.
dollar xarici
investisiya qoyulmuş, ondan investisiyaların
repatriasiyası formasında 23,5 milyard dollar, gəlirlərin repatriasiyası
formasında isə 21,3 milyard dollar xarici ölkələrə köçürülmüşdür. Bu
da 9 il ərzində tətbiq etdikləri BXİ-dən 1,2 dəfə çoxdur.
6. Hasilatın Pay Bölgüsü sazişləri ilə xarici TMŞ-lə neft-qaz,
qara və əlvan metal yataqlarını birlikdə istismar edildiyi
respublikamızda dövlət büdcəsinin gəlirlərinin əsas hissəsinin
mədən hasilatından (neft, qızıl, gümüş, dəmir və digər) əldə
edildiyini nəzərə alaraq, hazırkı transmilli münasibətləri və
Hasilatın Pay Bölgüsü sazişlərini tənzimləyən qanunun qəbul
edilməsi çox aktual və vacibdir.
G.Gənciyev “Transmilli korporasiyalar” adlı monoqrafiyasında
istehsalın beynəlmiləlləşməsində TMŞ-n rolunu təhlil edərək qeyd
edir ki, “istehsalın beynəlmiləlləşməsində TMŞ-n rolunun artması
ölkələrin milli iqtisadiyyatlarına, eyni vaxtda bir cox dövlətlərin
istehsal sahələrinin inkişafına təsir göstərir, onların xammal
ehtiyatlarından super dövlətlərin mənafeyi ücün istifadə edilməsi
təmin olunur. Bu cür beynəlmiləlləşmə meyli inkişaf etməkdə olan
ölkələrin müəyyən qazanc əldə etməyə imkan verirsə, digər tərəfdən
isə bu ölkələrdə xammal resurslarının tükənməsi, ekoloji tarazlığın
qorunması meylləri güclənir”.12 Belə ki, hal-hazırda Azərbaycanın
neft sektorunda geniş istifadə olunan Hasilatın Pay Bölgüsü
Sazişlərində podrat təşkilatının xərclərinin ödənilməsi qaydası
müəyyən edilmişdir (Maddə 11.2). Belə ki, hasil edilmiş neftin
ümumi həcmindən podrat təşkilatının (Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti)
istismar xərcləri ödənilir. Xam neftin qalan 50 faizi kapital
xərclərinin ödənilməsinə sərf edilir. Yerdə qalan xam neft mənfəət
nefti hesab edilir və iştirakçılar arasında bölüşdürülür. Müqavilənin
11.4 saylı bəndinə uyğun olaraq, podarat təşkilatına icazə verilir ki,
Gənciyev, G. Transmilli korporasiyalar//Ə.Ələkbərov, L.Gənciyeva:-Bakı, -Elm,2007,-s.42. http://lankaran.cls.az/front/files/libraries/2113/books/444720097.pdf
12
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işin əvvəlki rübündə ödənilməmiş cari istismar və kapital xərclərini
sonrakı rüblərə keçirsin. Özü də bu hüquq kontraktın qüvvədə olduğu
30 il ərzində öz qüvvəsini saxlayır. Bu da “Azərbaycan
Respublikasının Vergi Məcəlləsi”ndən fərqli hüquqi normadır. Çünki
Məcəllədə göstərilir ki, hüquqi şəxslər belə hüquqdan 3 il müddətinə
istifadə edə bilərlər.“Əsrin müqaviləsi”nə uyğun olaraq (bənd 11.1)
hasil edilən neftin 10 faizə qədərini podarat təşkilatı pulsuz, əvəzi
ödənilmədən istehsal məqsədləri üçün istifadə edə bilər (neft
quyularında təzyiqi stabil saxlamaq üçün və s.).
Azərbaycanın Vergi Məcəlləsindən fərqli olaraq, “Əsrin
müqaviləsi”ndə nəzərdə tutulan müddəalardan biri də amortizasiya
ayırmalarının hesablanmasına aiddir. Bu, həm amortizasiya
ayırmalarının normasına, həm də əsas fondların klassifikasiyasına
aiddir. Azərbaycanın Vergi Məcəlləsində binalar və tikililər vahid
təsnifatla verilir və qalıq dəyərindən ilin sonuna 7 faizlik amortizasiya
norması tətbiq edilir. Xarici şirkətlər, bir qayda olaraq, sürətli
amortizasiyadan istifadə edirlər. Bununla da, Azərbaycanın Vergi
Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş qaydadan istifadə edərək məhsulun
maya dəyərinə xərc maddəsi kimi amortizasiya ayırmalarını daxil
edirlər. Beynəlxalq təcrübədə amortizasiya ayırmaları xərc maddəsi
hesab edilmir. Onu da diqqətə çatdıraq ki, Azərbaycanın toplu maliyyə
balansında və Milli Hesablarında amortizasiya ayırmaları təsərrüfat
subyektlərinin mənfəəti hesab edilir. Beləliklə, Azərbaycanın 3 dövlət
sənədi arasında uyğunsuzluq mövcuddur.
Azərbaycanda Hasilatın Pay Bölgüsü sazişi ilə fəaliyyət göstərən
xarici şirkətlər ixrac rüsumundan, idxal etdikləri mallara əlavə dəyər
vergisindən və digər vergilərdən azad edilirlər. Onlar mənfəətdən
vergini 5 faizlik dərəcə ilə ödəyirlər. Yuxarıda deyildiyi kimi,
Hasilatın Pay Bölgüsü sazişi ilə Azərbaycanın təbii sərvət
yataqlarının istismarında iştirak edən xarici şirkətlər istismar və
kapital xərclərini ödədikdən sonra vergi ödəyicisi olurlar. Müqayisə
üçün qeyd edək ki, OPEK ölkələrində neft şirkətlərinin mənfəəti 5085 faizlə vergiyə cəlb edilirlər. 2003-2020-ci illər ərzində xarici
TMŞ-lərin Azərbaycanda mədən hasilatında xüsusi cəkisi 6 saylı
cədvəldə verilmişdir.
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Mənbə: Azstatorg hesabat 2020 və HSŞT-nin (hasilat sənayesində şəffaflıq) hesabatları 2020. http://hssk.gov.az/az/hssh_reports

Diaqram 1. TMŞ –lərin Azərbaycan Respublikasında 2003-2020ci illərdə mineral ehtiyatlarının hasilatı ilə məşğul olan sənaye
sahələrində investisiya qoyuluşarı, investisiyaların repatriasiyası və
dövlətə pul şəklində etdikləri ödəmələr
Qeyd: Azərbaycan Respublikasının mineral ehtiyatlarının hasilatı ilə məşğul olan
sənaye sahələrində Şəffaflıq Təşəbbüsü üzrə Komissiyanın hesabatları
MHŞT-nin hesabatları (2011-2020 illəri üzrə) oilfind.az/report-andstatoil/get;HSŞ-nin hesabatları (2003-2010) oilfind.az/report-and-statoil/get

1 saylı diaqramda Hasilatın Pay Bölgüsü sazişləri ilə həm neft,
həm də qara və əlvan metallurgiya sənayesində xarici TMŞ-lərin
investisiya qoyuluşarı, investisiyaların repatriasiyası və dövlətə pul
formasında etdikləri ödəmələr verilmişdir.
Azərbaycan Respublikası xarici şirkətlərlə çoxsaylı Hasilatın Pay
Bölgüsü Sazişləri bağlamış və onların müddəaları milli
qanunvericiliklə deyil, fərdi qaydada təsdiqlənir. Gələcəkdə
bağlanacaq belə sazişlərin müddəalarını tənzimləyən normativ
hüquqi aktın qəbul edilməsi məqsədəuyğundur. Bundan başqa
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 1765 xarici və birgə müəssisədən
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75 faizə qədəri xarici mülkiyyətli müəssisə olmuşdur. Xarici və birgə
mülkiyyətli müəssisələrdən yalnız 25 faizi Azərbaycanın təsərrüfat
subyektləri ilə yaradılmışdır. Xarici və birgə mülkiyyətli
müəssisələrin ancaq beşdə biri (20%) sənaye sektorunda yaradılmışdır. Xarici və birgə mülkiyyətli müəssisələrin əksəriyyəti, yəni 90
faizdən çoxu Bakı şəhərində yerləşir. 2018-ci ildə respublikada
yüklənmiş malların və göstərilən xidmətlərin ümumi dəyərinin əsas
hissəsi (27,5 mlrd. manatı və ya 87%) xarici müəssisələrin payına
düşmüşdür. 2019-cu ildə respublika üzrə yüklənmiş mallar 46,9
mlrd.dollar, bunun mədən sənayesi malları 35,8 mlrd. dollar, emal
sənayesi malları 11,1 mlrd. dollar təşkil etmişdir. Bütün bu umumi
məbləğin 90% xarıci şirkətlərin payına düşür. Bu da qanunvericilik
və inzibati tənzimləmə mexanizmlərinin daha da təkmilləşdirilməsini
tələb edir. Bununla, ölkənin milli iqtisadiyyatında yaranan investisiya
resurslarının ölkədən çıxarılması və investisiyaların ölkə ərazisində
və iqtisadi fəaliyyət sahələrində yerləşdirilməsinə ərazi və sahəvi
məhdudiyyətlərin qoyulması məsələsinə baxmağa ehtiyac vardır.
İnformasiya üçün qeyd edək ki, qonşu Rusiya Federasiyasında
Sazişlə bağlı müddəaları tənzimləyən “Hasilatın pay bölgüsü
haqqında Sazişlər barədə” 30 dekabr 1995-ci il tarixli federal qanun
qəbul edilmişdir. Həmin qanunun 2-ci maddəsində sazişə verilmiş
anlayışa görə HPB elə bir müqavilədir ki, həmin müqavilə ilə Rusiya
Federasiyası sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan subyektə müəyyən
müddətə əvəzli qaydada sazişdə göstərilmiş ərazi daxilində yerin
təkində mineral xammalların axtarışı, kəşfiyyatı, işlənməsi və
bununla əlaqədar işlərin həyata keçirilməsinə müstəsna hüquqlar
verir. İnvestor öz hesabına və öz riski ilə göstərilmiş işləri həyata
keçirməyi öhdəsinə götürür. Saziş yerin təkindən istifadəyə dair
bütün lazımi şərtləri, o cümlədən əldə edilmiş hasilatın tərəflər
arasında bölüşdürülməsi şərtlərini və qaydasını müəyyən edir.
Maddə 7. Qloballaşmanın və transmilli biznesin inkişafının
mühüm
istiqamətlərindən
biri
ölkədə
istehsalın
transmilliləşməsidir. Bu proses ölkənin milli maraq dairəsini
əsaslı surətdə genişləndirir. İstehsalın transmilliləşmə səviyyəsini
xarakterizə edən göstəricilərdən biri onun idxal-ixrac
əməliyyatlarında mövqeyidir. Azərbaycanın neft-qaz sektorunda
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istehsalın transmilliləşmə səviyyəsi çox yüksəkdir. Ancaq qeyri-neft,
emal sənayesi və aqrar sektorlarda bu göstərici çox aşağıdır. Belə ki,
ölkə ixracının cəmi 3,2 faizi kənd təsərrüfatı məhsullarının payına,
5,1 faizi qeyri-neft, emal sənayesi məhsullarının payına düşmüşdür.
İdxalda isə bu sektorlar 93,7 faiz təşkil edirlər. Hər iki sektorda
yaranmış vəziyyətin əsas səbəbi onların çox zəif inkişafıdır. Həmin
sahə məhsulları heç daxili tələbatı da tam ödəmirlər. Təkcə onu qeyd
edim ki, ölkə sənayesinin məhsullarının ancaq 16 faizi qeyri-neft
emal sənayesində istehsal olunur (2019-cu il). 2020- ci ildə isə
dəyişmələr pandemiya səbəbindən baş vermişdir.
Yerli istehsalın transmilliləşdirilməsinin stimulladırılması, milli
iqtisadiyyatın xarici mövqelərinin inkişafı və möhkəmləndirilməsi üzrə
fəaliyyətlərə təminat verilməsi və bu fəaliyyətlərə dəstəyin təşkil
edilməsi, mübahisələrin həll edilməsi mexanizmlərinin formalaşdırılması
və s. bu kimi məsələlər milli hökumətin dəstəyi ilə həll edilir.
Tərtib edilmiş hökumət proqnozlarında 2023-cü ildə sənayedə
məhsul istehsalının 2010-cu ildəki 28 milyard manatdan 51 milyard
manata qədər artması proqnozlaşdırılmışdır (Cədvəl 7). Sənayenin
qeyri-neft emal sektorunun orta səviyyədən üstün inkişaf tempi
nəzərdə tutulmuşdur. Sənayedə yaradılan məhsulun artımının 90
faizə
qədərinin
emal
sənaye
sahələrində
yaradılması
proqnozlaşdırılmışdır. Ancaq ipək və pambıq parçanın, xalça və
xalça məmulatlarının, müxtəlif təyinatlı mebellərin, məişət
kondisionerlərinin, soyuducuların, papiros və siqaretlərin, geyim əşyalarının, əczaçılıq məhsullarının və bir çox digər emal məhsullarının
istehsalının proqnozlaşdırılmış həcmləri daxili tələbatdan çox-çox
aşağıdır. Hal-hazırda yarımfabrikat və xammal halında ixrac edilən
polietilen və ilkin alüminium istehsalının 2-3 dəfə artırılması
müəyyən edilsə də, onların ölkə daxilində hazır məhsula qədər emal
olunması proqnozlarda öz əksini tapmamışdır.
Sənayenin qeyri-neft emal sahələrində 2022-2023-cü illər üzrə
proqnozlarda hökumətin nəzərdə tutduğu bütün tədbirlər həyata
keçirilsə də, onların istehsal etdikləri məhsullar tələbatın ödənilməsi
baxımından üstünlük təşkil etməyəcəkdir.
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Cədvəl 7
2023-cü ilə Azərbaycan sənayesinin proqnoz strukturu
(ümumi məhsul buraxılışına görə, mln. man)

Sənaye, cəmi
Mədənçıxarma sənayesi
Ondan, xam neft və
təbii qaz
Emal sənayesi

2010
Fakt
%-lə
27978
100
20862 74.6

2018
2023
Fakt %-lə Proqnoz %-lə
47677 100
51000
100
34931 73,2 43090
74,9

20199

72.2

31417

65.8

38428

66.9

5736

20.5

10465

21.3

13420

23.3

Mənbə: “Azərbaycan Respublikasının 2018-ci ilin dövlət büdcəsi zərfi” kitabı, II,
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi, Dövlətstatkom, “Azərbaycan
rəqəmlərdə”, “Azərbaycanın sənayesi” məcmuələri əsasında iddiaçı tərəfindən
tərtib edilmişdir. https://www.stat.gov.az/menu/6/statistical_yearbooks/
https://www.meclis.gov.az

Fikrimizcə, mövcud durumda Azərbaycan hökumətinin sənaye
siyasətinin istiqaməti ixracyönümlü olmaqla, daxili tələbatın
stimullaşdırılmasından, idxalı əvəzləyən prioritet sahələrin müəyyən
edilərək hökumət tərəfindən təsdiq edilməsindən, daxili bazarın
qorunmasından, iri inteqrasiya olunmuş istehsal müəssisələrinin,
holdinqlərin və maliyyə-sənaye qruplarının yaradılmasından ibarət
ola bilər.
2004-2020-ci illərdə ölkə sənayesinə daxili investisiyaların cəmi
19%-nin qeyri-neft emal sənaye sahələrinə qoyulduğunu nəzərə
alaraq, yaxın illərdə qeyri-neft emal sənaye sahələrinə dövlət
investsiyalarının əhəmiyyətli dərəcədə artırılması hesabına istehsalın
transmilliləşdirilməsi zəruridir. Xarici investorlar bu sektora maraq
göstərmirlər.
8. Hər bir ölkə milli TMŞ-lərin formalaşmasında maraqlı
olurlar. TMŞ-lər mənşə ölkəsinin milli maraqlarını qoruyurlar.
Lakin Azərbaycanda “transmilli şirkət “statuslu yerli şirkət
yoxdur.
Transmilli yerli şirkətlərin formalaşması xaricdə milli maraqların
müdafiəsini gücləndirir. 1998-ci ildə Müstəqil Dövlətlər Birliyi
ölkələrinin Moskva şəhərində qəbul etdiyi “Transmilli şirkətlər
haqqında Konvensiya”da belə şirkətlərin yaradılması, idarə edilməsi,
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dövlətlə qarşılıqlı münasibəti, qeydiyyata alınması və s. təşkilati
məsələlərin hüquqi bazası müəyyən edilmişdir. Konvensiyanın 4-cü
Maddəsi transmilli şirkətin yaradılmasını və qeydiyyata alınmasını
tənzimləyir.
Beləliklə, qənaətimiz ondan ibarətdir ki, beynəlxalq təcrübəni,
yuxarıda adı çəkilən konvensiyanı və BMT-nin müvafiq normativ
aktlarını nəzərə alaraq, Azərbaycanın müvafiq milli şirkətlərinə
“transmilli şirkət” statusunun verilməsi məqsədəuyğun olardı. Halhazırda Azərbaycan ancaq transmilli biznes sferasında TMŞ-ləri
qəbul edən ölkə kimi çıxış edir. Beynəlxalq təcrübədə dünya
bazarının strukturunu və onlarda malların və xidmətlərin rəqabət
qabiliyətinin səviyyəsini, kapitalın beynəlxalq hərəkətini və
texnologiyaların ötürülməsini transmilli şirkətlər müəyyən edir.
Tədqiqatımızda SOCAR-ın göstəriciləri transmilli şirkətlərə məxsus meyarların tələbləri baxımından qiymətləndirilmiş və 8 saylı
cədvəldə əks etdirilmişdir.
Cədvəl 8
SOCAR-n müqayisəli göstəriciləri (2020-ci il)
Ölçü
BMT-nin
vahidi standartları
ən azı 2-6 və
ədəd
daha çox

Göstəricilər
Şirkətin fəaliyyət göstərdiyi ölkələrin
sayı
Şirkətin istehsal gücünün müəyyən
sayda ölkələrdə yerləşdirilməsi
Şirkətin kapitalizasiya səviyyəsi

Neft şirkətinin
göstəriciləri
20-dən artıq

ədəd

2-dən artıq

4

mlrd.
dollar

2

65

Şirkətin gəlirlərində və ya satışında
%
25
75
xarici əməliyyatların xüsusi çəkisi
Səsvermə hüququ olan səhmlərin əsas
3 və daha
%
10
sahibi olmaq
çox ölkədə
Şirkətin işçi heyətinin beynəlmiləl tərkibi
%
17
Şirkətin rəhbərliyinin beynəlmilə tərkibi
%
18
İllik dövriyyə (satışların həcmi) (BMTDollar
100 mln.
49,6 milyard
nin meyarı)
İllik dövriyyə (satışların həcmi)
Dollar
207 mln.
49,6 milyard
(Forbesin meyarı)
Mənbə: SOCAR-ın illik hesabatı əsasında iddiaçı tərəfindən tərtib edilmişdir.
https://www.socar.az/socar/az/economics-and-statistics/economics-andstatistics/socar-reports
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Cədvəldən görünür ki, SOCAR-ın göstəriciləri BMT-nin
meyarlarına tam uyğundur. Belə ki, ölkənin neft şirkəti 20-dən cox
ölkədə fəaliyyət göstərir, şirkətin gəlirlərində xarici əməliyyatların
xüsusi çəkisi 75 faizdir, onun illik dövriyyəsi 49,6 milyard dollardır
və s.
İqtisadi ədəbiyyatlarda transmilli şirkət statusunun verilməsinin
bir neçə meyarı göstərilir. Bu status verilərkən onların iki və daha
çox ölkədə özlərinin istehsal etdiyi məhsulları satması, iki və daha
çox ölkədə törəmə müəssisələr və filiallar yaratması, müxtəlif
ölkələrin rezidentləri arasında korporativ mülkiyyətin bölüşdürülməsi, çoxmillətli tərkibli heyətə malik olmaları nəzərə alınır.
SOCAR beynəlxalq aləmdə tanınan reytinq şirkətləri – “Fitch
Ratings” və “Moody’s” ilə əməkdaşlıq edir. 2016-cı ildə “Fitch”,
2017-ci ildə isə “Moody’s”lə reytinq alınması üzrə müqavilələr
bağlanmışdir.
9. Azərbaycanın transmilli biznesinin inkişafı ücün əsasən
xammal və yarımfabrikat təyinatlı mallar rəqabət qabiliyyətlidir.
Transmilli biznesin inkişafının mühüm meyarlarından biri xarici və
daxili bazarlarda məhsulların rəqabətqabiliyyətli olmasını nəzərə
alaraq, bu tədqiqat işində problem araşdırılmış və müəyyən edilmişdir
ki, Azərbaycanın transmilli biznesinin inkişafı üçün əsasən xammal və
yarımfabrikat təyinatlı mallar rəqabət qabiliyyətlidir.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2013-cü ilin birinci
rübü üzrə sosial-iqtisadi inkişafın yekunlarına həsr olunmuş iclasında
Azərbaycan Respublikası Prezidenti demişdir: “... Əgər biz sağlam
rəqabəti tam şəkildə təmin edə bilsək, inhisarçılığa qarşı daha da
məsuliyyətli olsaq, nəticələrimiz çox yüksək olacaqdır. Biz
rəqabətqabiliyyətli məhsulların istehsalını, həm ixracı artırmalıyıq,
həm də milli bazarın rəqabətli əmtəələrlə təmin etmək üçün ilk öncə,
biz yerli bazarı da rəqabətli mallarla təmin etməliyik. Ona görə,
rəqabətqabiliyyətli məhsulların istehsalının artırılması ən vacib
prioritetlərdən biri olmalıdır”13
AR Mərkəzi Bankının məlumatına görə, 2020-ci ildə qeyri-neft
sektorunun mal ixracı ölkə üzrə mal ixracının cəmi 8 faizə qədərini
İlham Əliyevin sədrliyi ilə Nazirlər Kabinetinin iclasında Prezident
İlham Əliyevin giriş nitqi https://president.az/az/articles/view/7829/
13
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(Cədvəl 9) təşkil etmişdir. Onların da 35-40 faizi xammal və
yarımfabrikatdır. 2020-ci ildə ölkənin mal ixracının 94 faizinin neft
və neft emalı məhsullarının olması iqtisadiyyatın qeyri-neft
sektorunun rəqabət qabiliyyətinin aşağı olduğunu söyləmək olar. Bu
sektordan əsasən meyvə-tərəvəz və onlardan hazırlanan məhsullar,
şəkər, spirtli və spirtsiz içkilər, plastmas və ondan hazırlanan
məhsullar, gön-dəri, pambıq lifi və ipliyi, qara metallar, ilkin
alüminium ixrac edilir. Maşın və mexanizmlər, nəqliyyat vasitələri
ixracın cüzi bir hissəsinə - 1 faizə qədərinə bərabərdir. Azərbaycanın
xammal sahələri (neft, qaz, qara və əlvan metalların
yarımfabrikatları, kimya sənayesinin yarımfabrikatları və s.) yüksək
rəqabət qabiliyyətli sahə kimi dəyərləndirilir. Ona görə də,
Azərbaycanın dünya təsərrüfat sisteminə qeyri-neft məhsulları ilə
səmərəli daxil olması o şərtlə ola bilər ki, milli iqtisadiyyatın emal
sənayesi və kənd təsərrüfatı sektorlarının miqyaslı inkişafı və rəqabət
qabiliyyətinin yüksəldilməsi sahəsində həm xarici-iqtisadi, həm də
ümumi iqtisadi xarakterli fəal dövlət tənzimlənməsi tətbiq edilsin. Bu
konsepsiya ümumi iqtisadi və struktur dəyişiklikləri siyasətinin
tərkib hissəsini təşkil etməklə, sənaye klasterlərinin yaradılması
vasitəsi ilə reallaşdırıla bilər.
Cədvəl 9
Qeyri-neft sektoru üzrə xarici iqtisadi əlaqələr (mln. ABŞ dolları)
Saldo (±)

İdxal

İxrac

2020

Saldo (±)

İxrac

Saldo (±)

İdxal

İxrac

İdxal

2019

2017

Saldo (±)

İdxal

Göstəricilər

İxrac

2018

Qeyri-neft
sektoru üzrə, 1617 9207 -7590 1500 7694 -6194 1851 9453 -7602 1770 8200 -6430
cəmi əmtəələr
- İstehlak
350 4438 -4088 885 4169 -3334 885 4169 -3284 740 5300 -4560
malları
Qeyri-neft
sektoru üzrə 4495 4845 -350 4439 4716 -276 3561 4337 -776 2235 2660 -425
xidmətlər

Mənbə: AR Mərkəzi Bankı, illik hesabatlar əsasında iddiaçı tərəfindən tərtib
edilmişdir. https://www.cbar.az/page-43/external-sector-statistics
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Beynəlxalq təcrübəni də nəzərə alaraq, yerli istehsalla rəqabət
apara bilən məhsulların tələbatdan asılı olaraq daxili bazara tədricən
idxal edilməsi, yerli məhsulun istehsalının artırılması, keyfiyyətinin
yüksəldilməsi üçün Avropa standartlarının tətbiq edilməsi və qiymət
göstəricilərinin tənzimlənməsi və nəzarət edilməsi zəruridir.
Məhsullara daxili tələbat istehsal və istehlak balansları tərtib etməklə
müəyyən edilməlidir. Belə düşünürük ki, rəqabət haqqında
qanunvericilikdə bu məsələlər əks olunsa, eyni zamanda Rəqabət
Orqanına idxal-ixrac kvotasından və ixracın lisenziyalaşdırılmasından istifadə etmək hüququ verilsə, düzgün olar.
Rəqabət Məcəlləsi əmtəə (xidmət) və maliyyə bazarında elə bir
rəqabət mühiti yaratmalıdır ki, o, təsərrüfat subyektlərində elmitexniki məhsula tələbatın artmasında dönüş yaratsın.
Ölkədə rəqabəti və inhisarçılığı tənzimləyən, onlara nəzarət edən,
rəqabəti inkişaf etdirə bilən müstəqil idarəetmə orqanının yaradılması
tələb olunurdu. Təqdirəlayiq haldır ki, 2018-ci ildə mərkəsi icra
hakimiyyəti orqanı statusunda Antiinhisar və İstehlak Bazarına
Nəzarət Dövlət Agentliyi yaradılmışdır. Onun fəaliyyət istiqamətləri
inhisarçılıq fəaliyyətinin və haqsız rəqabətin qarşısını almaqdan və
belə pozuntuların aradan qaldırılması üçün tədbirlər görməkdən
ibarətdir.
Azərbaycanda rəqabət mühitinin formalaşdırılması, inkişafı və
inhisarçılıq fəaliyyətinin tənzimlənməsi barədə bir neçə normativ
hüquqi akt qəbul edilmişdir. Hal-hazırda ölkədə bu qanunvericilik
bazası “Antiinhisar fəaliyyəti haqqında” (1993-cü il), “Haqsız
rəqabət haqqında” (1995-ci il) və “Təbii inhisarlar haqqında”
qanunlardan və onlara edilmiş bir çox dəyişikliklərdən və
əlavələrdən ibarətdir.
“İnhisarçı
müəssisələrin
və
birliklərin
məhsullarının
(xidmətlərinin) qiymətlərinin dövlət tərəfindən tənzimlənməsi
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 24 sentyabr 1992-ci
il tarixli, 377 nömrəli Fərmanı mövcuddur. Buna baxmayaraq, halhazırda təbii inhisarçı dövlət müəssisələri istisna olmaqla, digər
sektorların məhsullarının qiymətləri dövlət tərəfindən tənzimlənmir.
Bu deyilənlərlə bərabər, “Rəqabət Məcəlləsi”nin də qəbul
edilməsi sürətləndirilməlidir. “Azərbaycan Milli Hesabları”nda
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inhisar mənfəəti verginin bir növü kimi izah olunmuşdur. Vergi
Məcəlləsində isə bu, bir vergi forması kimi göstərilməmişdir.
Məqsədəuyğun olar ki, “Rəqabət Məcəlləsi”ndə həmin mənfəətin
bütünlükdə dövlət büdcəsinə daxil edilməsi nəzərdə tutulsun.
Azərbaycanda “Ticarət fəaliyyəti haqqında” qanunun qəbul
edilməsi respublikada alqı-satqı ilə əlaqədar tələb olunan nizamintizamı yaradar, rəqabət mühitini inkişaf etdirər, sistemin şəffaflığını
artırar.
Digər ölkələrdə olduğu kimi, inhisarçılıq hərəkətlərinə qarşı sərt
sanksiyaların növləri Məcəllədə öz əksini tapmalıdır.
“Haqsız rəqabət haqqında” Qanuna görə, bu və ya digər təsərrüfat
subyektinə əlverişli sazişlərin, kreditlərin, subsidiyaların verilməsi,
güzəştli gömrük rüsumunun və vergi rejiminin müəyyən edilməsi və
s. bu kimi əlverişli mühitin yaradılmasına yol verilməməlidir.
Qanunda nəzərdə tutulur ki, Azərbaycanda antiinhisar siyasətini
həyata keçirən orqan bu qanunun pozulmasına görə icra hakimiyyəti
orqanlarına və bazar subyektlərinə icrası məcburi olan göstərişlər
verə (Maddə 11.1), maliyyə sanksiyaları və cərimələr tətbiq etməklə,
haqsız rəqabət nəticəsində əldə olunmuş mənfəətin dövlət büdcəsinə
ödənilməsini təşkil edə bilər.
10. Daxili bazarın və yerli məhsul istehsalcılarının
maraqlarının qorunması qeyri-neft sənaye və aqrar sektorların
inkişafında mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Daxili bazarın müdafiəsi barədə Rusiya, Qazaxıstan Belarus,
Avropa və digər ölkələrin təcrübəsinin öyrənilməsi əsasında gömrük
rüsumundan, gömrük vergilərindən və digər ödənişlərdən asılı
olmayaraq müdafiə rüsumunun tutulmasını və dövlət büdcəsinə
köçürülməsini vacib hesab edirik. 2016-cı ildə qəbul edilmiş
“Antidempinq, kompensasiya və mühafizə tədbirləri haqqında” ölkə
qanununda daxili bazarın qorunması üçün tədbirlərin həyata
keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Qanuna uyğun olaraq, gömrük
ərazisinə artmış idxala qarşı xüsusi rüsum, müvəqqəti rüsum və idxal
kvotası tətbiq oluna bilər. Bu tədbirlərdən istifadənin mexanizmləri
də qanunda əks etdirilmişdir. Qanunun məqsədi yerli məhsul
istehsalçılarının maraqlarını qorumaqdan və ölkəyə idxal olunan
malların vurduğu ciddi və ya vurmaq təhlükəsi yaradan ziyanı aradan
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qaldırmaqdan ibarətdir. Ciddi ziyan dedikdə, idxal olunan məhsulun
sahənun ümumi vəziyyətinin pisləşməsinə, məhsul istehsalının və
daxili bazarda satışının azalmasına, rentabelliyinin aşağı düşməsinə
səbəb olması, məşğulluğa və əmək haqqı səviyyəsinə mənfi təsir
etməsi başa düşülür. Belə meylləri araşdırmaq ücün Azərbaycanın
İqtisadiyyat Nazirliyi müəyyən edilmişdir. Müdafiə tədbirləri vaxt
məhdudiyyəti ilə müəyyən edilməlidir. Müdafiə tədbirləri elə
ölçülərdə müəyyən olunmalıdır ki, ciddi ziyanın qarşısını almağı və
aradan qaldırmağı təmin etsin. Müdafiə tədbirləri səlahiyyətli
araşdırıcı orqanın təklifi əsasında müəyyən müddətdən sonra ləğv
edilə, dəyişdirilə və ya uzadıla bilər.
Bu qanunun icrasını təmin edən “Qaydalar”ın işlənməsi və təsdiq
edilməsi zəruridir. “Qaydalar” hazırlanarkən Qazaxıstan, Rusiya,
Belarus, Yaponiya və Avropa ölkələrinin təcrübəsinin öyrənilməsini
məqsədəuyğundur.
Azərbaycanda daxili bazarın qorunmasını tənzimləyən məqbul
səviyyədə normativ hüquqi aktlar (“Gömrük tarifi haqqında”,
“Antidempinq, kompensasiya və mühafizə tədbirləri haqqında”
qanunlar, “Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal əməliyyatları
üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri haqqında” Nazirlər Kabinetinin
Qərarı və s.) mövcuddur. Ancaq onlarda riayət edilməsi və ona
uyğun xarici ticarətin təşkili və koordinasiyası qənaətbəxş deyil.
Etiraf etmək lazımdır ki, praktiki aspektdə xarici ticarətin dövlət
tənzimlənməsinə müvafiq mərkəzi idarəetmə orqanları tərəfindən
tələb olunan əhəmiyyət verilmir. 2014-cü ildə ölkə başçısının
sərəncamı ilə xarici ticarət fəaliyyətinin inkişafının təmin edilməsi və
koordinasiyası İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə həvalə edilmişdir.
Bu və ya digər normativ hüquqi aktların icra olunmasının təşkili
və koordinasiyasının səviyyəsini xarakterizə edən 10 saylı cədvəldəki
informasiyalara diqqəti cəlb etmək istəyirik. Cədvəldən göründüyü
kimi, 2005-ci ildə istehsal gücü 40 min ədəddən çox olan yerli
müəssisələrdə cəmisi 1114 ədəd məişət kondisioneri istehsal
edilmişdir. 2015-ci ildə 180 ədəd istehsal olunsa da, 2019-cu ildə
məhsul istehsal edilməmişdir. İdxalın həcmi 2005-ci illə müqayisədə
2019-cu ildə 6 dəfə artaraq 80 minə çatmışdır.
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Cədvəl 10
Məişət kondisionerlərinin idxalı və onun yerli istehsala təsirini
xarakterizə edən göstəricilər
Göstəricilər
Məişət
kondisionerləri
İdxalın həcmi
Yerli istehsal
Satışın həcmi
Daxili bazarda
idxalın payı
Məişət
soyuducuları
İdxalın həcmi
Yerli istehsal
Satışın həcmi
Daxili bazarda
idxalın payı

Ölçü
vahidi

2005

2010

2015

2018

2019

2020

-

-

-

-

-

-

-

ədəd
ədəd
ədəd

13205 14070 15857 79675 212029 141187
1114 2184
180
14319 16254 16037 79675 212029 141187

Faiz

92,2

86,6

98,8

100

100

100

-

-

-

-

-

-

-

32031
1442
33473

28186
639
28825

95,7

97,8

ədəd
ədəd
ədəd
Faiz

22800 8691 44155 23500
13430 3590 2798 2255
36230 12281 46953 25755
62,9

70,8

94

91,2

Mənbə: ADSK-nın məlumatları əsasında iddiaçı tərəfindən tərtib edilmişdir.

https://stat.gov.az/source/trade/

Beləliklə, Bakıda və Şamaxıdakı məişət kondisionerləri zavodları
məhsul istehsalını dayandırmış, daxili bazar bütünlükdə xarici
malgöndərənlərin əlinə keçmişdir. Eyni vəziyyət məişət
soyuducularının istehsalı üzrə də yaranmışdır. 2005-2020-ci illərdə
yerli istehsal 6 dəfə azalmış, idxal isə 23,5 minə qədər artmışdır.
Daxili bazarın 91 faizindən çoxunu xarici markalar zəbt etmişlər.
Araşdırmalarımız göstərir ki, Azərbaycanın ən çox idxal etdiyi mal
qrupları azqiymətli metallar və onlardan hazırlanan məmulatlardan,
kimya, yüngül sənaye və ərzaq məhsullarından ibarətdir. Bu
məhsulların ölkədən istehsal və istehlak balansları əsasında ixracına
müəyyən müddətə qadağa qoyulmasına baxıla bilər.
Lazımsız güzəştlərin ləğv edilməsi, gömrük tariflərinin tətbiq
olunması sisteminin təkmilləşdirilməsi yolu ilə xarici iqtisadi
əlaqələrin effektivliyinin artırılması, respublikada rəqabətə dayanıqlı
əmtəələrin istehsal olunması üçün lazımi şəraitin təşkil olunması,
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daxili bazarın müdafiəsinin təmin olunması məqsədilə 2016-cı ildə
qəbul edilmiş “Antidempinq, kompensasiya və mühafizə tədbirləri
haqqında” Qanunun tələblərinə əməl etmək zəruridir.
Lazımsız gömrük güzəştlərinin ixtisar edilməsi də aktual
məsələlərdəndir. Belə ki, “Xarici ticarət fəaliyyətinin dövlət
tənzimlənməsi haqqında” Qanunun hazırlanması Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 8 fevral 2011-ci il tarixli, 405
saylı Sərəncamında qeyd edilmişdir.
Xarici və daxili bazarların tələbi, ölkənin əmək resursları və
xammal bazası nəzərə alınmaqla, ixracatın diversifikasiyasını
artırmağa və idxalı əvəz etməyə imkan verən sənaye və kənd
təsərrüfatı məhsullarının çeşidinin əvvəlcədən hökümət tərəfindən
müəyyən edilməsi və istehsal və istehlak balansları əsasında
müəyyən dövr ərzində idxal-ixrac kvotalarından istifadə edilməsi
iqtisadi inkişafın mövcud durumunda zəruridir. Tənzimləyici orqan
qismində Ticarət Nazirliyinin yaradılması məqsədəuyğundur. İdxalın
dövlət səviyyəsində tənzimləməsi ücün Yaponiyada və bir çox inkişaf
etmiş ölkələrdə uğurla tətbiq olunan müasir idxal ticarət evlərinin
Azərbaycanda yaradılması məqsədəuyğundur. İdxal ticarət evləri əsas
etibarilə, hökumətin birbaşa sifarişləri əsasında malların idxalı ilə
məşğul olur.
11. Transmilli biznes subyektlərinin maraqları ilə qəbul edən
ölkənin milli iqtisadi maraqlarının əlaqələndirilməsi vacibdir.
A.Ş.Şəkərəliyev öz tədqiqatinda qeyd edir ki, “TMŞ-lər yüksək
mənfəət əldə etmələri üçün hərtərəfl çalışırlar və bu yolda istəristəməz beynəlmiləlləşirlər. Bu prosesin özü bütün dünya
iqtisadiyyatına müsbət təsir göstərir. Beynəlmiləl status almış belə
korporasiyaların ilk maraqları çoxlu mənfəət əldə etməkdirsə,
sonrakı maraqları dünya iqtisadiyyatının inkişafını təmin etməkdir.
Onlar mənfəət "əldə etmək xatirinə dünyada baş verəcək neqativ
hallara (etnik çəkişmələr, müharibələr) da çox pis yanaşırlar və
deməli, dünya iqtisadiyyatının inkişafı üçün şərait yaranmasının
"mübarizlərinə” çevrilirlər”14. Bu döğrudan da belədir. Azərbaycan

Şəkərəliyev, A.Ş. Dünya iqtisadiyyatı və beynəlxalq iqtisadi münasibətlər//Bakı: Elm və təhsil, -2009, - s. 73.
14
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iqtisadiyyatına investisiya qoyarkən onlar öz mənfəətlərini
düşünsələr də iqtisadi, siyasi stabilliyə də nail olmuşdular.
Macar Elmlər Akademiyasının məşhur professoru M.Şiman dövlət
və transmilli biznes arasındakı əlaqələri neytral, münaqişəli və
koordinasiyalı hesab edirdi. O, qeyd edir ki, “TMŞ-lərin tərkibi,
strukturu onların fəaliyyətdə olduğu ölkənin spesifik xüsusiyyətlərinə,
normativ hüquqi aktlarına uyğun olmalıdır. TMŞ-lər dünya bazarında
ölkənin rəqabət üstünlüklərinin qavramasını formalaşdırır”. 15
Transmilli şirkətlərin səmərəli hüquqi tənzimlənməsi üçün beynəlxalq
hüquq normalarının unifikasiya edilməsi daha perspektivli hesab
olunur. Transmilli şirkətlərin beynəlxalq hüquqi subyektliyinin
yaranmasının əsas şərti onların hüquqi subyekt olmasını müəyyən edə
bilən beynəlxalq hüquq norma mənbələrindəki normaların sayı ola
bilər. Bu normaların hazırlanmasının ilkin şərtləri kimi transmilli
şirkətlərin müxtəlif sferalarda fəaliyyətinin davranış standartlarında
əksini tapan arzuolunan normaları çıxış edə bilər. K.Vaylert qeyd edir
ki, “transmilli şirkətlər milli hüquq sistemindən tamamilə kənarda da
fəaliyyət göstərmir. Onlar seçilmiş istehsal amillərinin hesabına
daha əlverişli yerlərdə yerləşə bilirlər. Əldə etdikləri iqtisadi
üstünlüklər hesabına sənayecə inkişaf etmiş digər ölkələrin istehsalçılarına təsir göstərə bilirlər. Mənşə ölkəsi üçün hüquqi və faktiki
çətinlik xarici törəmə şirkətdə istehsal proseslərinə nəzarət etməkdir.
Hazırki dövrdə beynəlxalq hüquq səviyyəsində transmilli şirkətləri
əlaqələndirən, prinsipcə dövlətdən asılı olmayan hüquqi qayda
normaları tam olaraq mövcud deyil. Əksinə, dövlət beynəlxalq hüquq
üzrə transmilli şirkətlərin vəzifələrinin yerinə yetirilməsinə nəzarət
edir16”
Transmilli biznes subyektlərinin maraqları ilə qəbul edən ölkənin
milli iqtisadi maraqlarının əlaqələndirilməsinin müxtəlif metodları
mövcuddur. Beynəlxalq təcrübədə ən geniş yayılmış metod
https://www.kitabyurdu.org/kitab/iqtisadiyyat/715-dunya-iqtisadiyyati-muasirdovrun-problemleri.html
15
Шиман М. Роль и влияние транснациональных корпораций в глобальных
сдвигах в конце ХХ столетия // -Москва:Экономическая политика: стратегия
и тактика, - 2009, - № 3, с. 96 http://vasilievaa.narod.ru/5_3_99.html
16
Вайлерт К. Транснациональные копорации вне правововго поля //
[електронресурс] http://www.zaoerv.de/69_2009/69_2009_4_a_883_918.pdf.
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korporativ sosial məsuliyyət və Forsayt tənzimləmə metodudur.
Dövlət və biznes maraqlarını tənzimləyən mövcud metodların bloksxemi 3-saylı şəkildə verilmişdir.
Forsayt milli iqtisadi maraqların həyata keçməsi istiqamətində
transmilli biznesin özünü tənzimləməsi metodudur. “Forsayt gələcəyi
görməyə, onu öncədən müəyyən etməyə istiqamətlənir, gələcəyi
gözləmək yox, onu yaratmaq zəruriyyətinin dərk edilməsinə
əsaslanır”17.
Azərbaycanda Dünya Bankının xarici investisiyalar üzrə məsləhət
xitməti yaradılmışdır. Vergi və Gömrük Məcəllələrində müəyyən
dəyişikliklər edilmişdir və Azərbaycanda son illər transmilli biznesin
tənzimlənməsi məqsədlə 48 ölkə ilə investisiyaların qarşılıqlı
qorunması haqqında razılaşma imzalanmışdır. Eyni zamanda,
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən TMŞ-lərin əksəriyyəti ilə
Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyasi arasında müqavilələr də
bağlamışdır.
Azərbaycan dövlətinin və mövcud trannsmilli biznes
maraqlarına əsasən transmilli biznesin tənzimlənməsi metodları
Özünütənzimləmə
TMŞ ilə
birgə
iştirak

Forsayt

Dövlət tənzimlənməsi
Birgə
standartlaşma:
korporativ sosial
standartlar

Təşviq
metodları

Maneələr

İctimai
audit

Şəkil 3. Transmilli biznesdə biznes və dövlət maraqlarının
təminatının əsas istiqamətlərinin blok-sxemi
Mənbə: Blok-sxem iddiacı tərəfindən tərtib edilmişdir .[33, s.42-48]

17

Близнюк, О.В. О национальных экономических интересах в условиях
транснационализации производства. // - Москва: ФУПРФ,-2012,№3,39-с.75.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21594492
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Beləliklə, iqtisadi inteqrasiya şəraitində transmilli biznesin
tənzimlənməsi problemlərinin tədqiqi və ümumilləşdirilməsi
nəticəsində əldə edilmiş yeni elmi yanaşmaları, nəticələri, irəli
sürülmüş təklif və tövsiyələri aşağıdakı kimi ifadə etmək olar:
1. Transmilli şirkətlərin nəzəri konsepsiya və modellərinin
əsasında, dünya iqtisadiyyatının ümumiləşmiş nəzəriyyələri, dünya
siyasətində müasir konsepsiyalar və idarəetmə strategiyaları,
istehsalın transmilliləşməsinə nəzəri yanaşmalar, transmilli əlaqələr
və dövlətlərarası siyasət, əsas nəzəri konsepsiyalar və beynəlxalq
iqtisadi inteqrasiya məktəbləri, beynəlxalq ticarət nəzəriyyələri və
transmilli korporasiya nəzəriyyələrinin məcmu tədqiqatları durur.
Fikrimizcə, yuxarıda adları çəkilən nəzəri istiqamətlər və elmi
araşdırmalar transmilli korporasiyaların və bütün transmilli biznesin
fəaliyyətində nəzərə alınmalıdır. [15, s. 27-32]
2. Azərbaycanda transmilli biznesin mövcud durumu və
tənzimlənməsinin nəzəri-metodoloji əsasları, qanunvericilik bazası,
dövlət tərəfindən tənzimləmə mexanizmləri, transmilli biznes
subyektlərinin mövcud problemləri tədqiqat mövzusu kimi
işlənməmişdir. Transmilli biznesin istehsal bazasının mövcud durumu
və diversifikasiyası, milli şirkətlərin rəqabət qabiliyyətliliyinin yüksəldilməsi, səmərəlilik göstəricilərinin müəyyən edilməsi və digər
istiqamətlər üzrə praktiki olaraq elmi işlər mövcud deyildir.
3. Transmilli biznesin tədqiqatında metodiki üsullara və metodlar
sisteminə aşağıdakı parametr və göstəriciləri özündə birləşdirən
səmərəlilik göstəricilərini daxil etmək olar: ölkə səviyyəsində
transmilli biznesin səmərəlilik göstəriciləri (rəqabətlilik indeksi);
transmilli biznesin sahə səmərəlilik göstəriciləri (xarici ticarət
indeksi); transmilli şirkətin səmərəlilik göstəricisi (transmilliləşmə
indeksi) [29, s. 88-95]
4. Qəbul edən ölkənin milli şirkətlərinin iqtisadi subyekt kimi
tənzimlənməsinin həyata keçirməsi, qanunların daha işlək və
səlahiyyətli olması, ölkə səviyyəsində şəffaflığın təmin olunması,
eyni zamanda respublikanın milli şirkətlərinin transmilli şirkət kimi
reytinqlərdə yer alması transmilli biznesin tənzimlənməsində bir
balans yarada bilər. Azərbaycan Respublikasının transmilli
biznesinin səviyyəsini qiymətləndirmək üçün 3 səviyyədə, yəni ölkə,
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sahə və şirkət səviyyəsində indekslər hesablanmışdır. Azərbaycanın
ən iri şirkəti olan SOCAR-ın bütün göstəriciləri hesablanmış və
beynəlxalq göstəricilərlə müqayisə olunmuşdur. Onun TMŞ kimi
qeydiyyata alınması əsaslandırılmışdır; [40, s. 32-41; 25, s. 42-48]
5. Birbaşa xarici investisiyaların tənzimlənməsi transmilli biznesin
dövlətlərarası koordinasiya standartları və prinsiplərinin konseptualnəzəri əsaslarının inkişaf etməsi daha cox əhəmiyyət kəsb edir. Artıq
Azərbaycanda xarici TMŞ-ləri öz bazarına qəbul şərtlərini
möhkəmləndirən və xarici investorların maraqlarınıa cavab verən
investisiya qoyuluşlarına imkan verən ikitərəfli, çoxtərəfli xüsusi
razılaşmaların sayı artırdı. Bu da mövcud olan qanunvericilik və
inzibati tənzimləmə aktlarının daha da təkmilləşdirilməsini tələb
edirdi. Buna görə də, ölkəmizin milli iqtisadiyyatında yaranan
investisiyaların ölkədən çıxarılmasının və xarici kapitalın ölkə
iqtisadiyyatına sərbəst olaraq qoyuluşuna nəzarətin gücləndirilməsinə
ehtiyac vardır. [35, s.69-75: 23, s.7-15]
6. Tədqiq etdiyimiz son 21 ildə (1999-2020-ci illərdə) tədiyə
balansının ilkin gəlirlər (xarici investorların payına düşən gəlirlər,
xarici rezidentlərə ödənilmiş əmək haqqı və xarici kreditlərdən
istifadəyə görə ödənilən faizlər) maddəsi üzrə saldo xarici ölkələrin
rezidentlərinin xeyrinə formalaşmışdır.
7. Fikrimizcə transmilli şirkətlərin fəaliyyətini tənzimləyən vahid
normativ akt ola bilməz. Dövlət tərəfindən transmilli şirkətlərin öz
vəzifələrinin yerinə yetirilməsinə nəzarət edilməlidir. Transmilli
şirkət qəbul edən ölkənin qanunvericilik aktları ilə ona verilən
hüquqdan istifadə etməlidir. Transmilli şirkətlər beynəlxalq hüququn
tələblərinə də riayət etməlidirlər.
8. MDB-yə daxil olan ölkələr transmilli şirkətlərin yaradılması
məqsədi ilə 1998-ci ildə “Transmilli şirkətlər haqqmda” Konvensiya
qəbul etmişlər. Azərbaycan Respublikası bu konvensiyaya
qoşulmamışdır. Bu konvensiyadan sonra Rusiyanın 8, Qazaxıstanın 3
şirkəti transmilli şirkət sertifikatı almışlar. İndiyə qədər Azərbaycanda
transmilli şirkət statusu alan şirkət yoxdur, baxmayaraq ki, transmilli
şirkətlər ölkələrin iqtisadi inkişafında həlledici rola malikdirlər.
Ölkənin aparıcı şirkətlərinin beynəlxalq qaydalara uyğun olaraq
transmilli şirkət statusunu alması ölkənin transmilli biznesinin
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inkişafında müsbət rol oynaya bilər.
9. Neft sektorunu çıxmaq şərtilə, xarici investisiyaların ölkə
iqtisadiyyatına cəlb edilməsinin ümumi səviyyəsi aşağıdır. Qarşıda
duran əsas vəzifələrdən biri qeyri-neft sənayesi və aqrar sektorunda
xarici investorlar üçün daha cəlbedici mühit yaratmaqdan ibarətdir.
Bu situasiyada əsas rol dövlət orqanlarının üzərinə düşür. Bu
məqsədə nail olmağın istiqamətlərindən biri birbaşa investisiyaların
əsas ötürücüləri olan TMŞ-lərin formalaşdırılmasıdır. Bu məqsədlə,
düzgün olar ki, ilk növbədə ölkə üçün TMŞ-nin yaranmasının
səmərəli hesab olunan sahələri dövlət tərəfindən müəyyən edilsin ,
dövlətin strategiyası onun birbaşa dəstəyi və nəzarəti ilə həyata
kecirilsin.
10.Transmilli
biznesin
dövlət
tənzimlənməsinin
əsas
xüsusiyyətlərindən biri də milli rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsidir
ki, bu da siyasi və iqtisadi əhəmiyyət kəsb edir. Onun məqsədi
uzunmüddətli iqtisadi tərəqqiyə, həyat səviyyəsinin yüksəldilməsinə
nail olmaq və ölkənin iri şirkətlərinin və institutlarının qlobal dünya
çərçivəsində səmərəli koordinasiyasını təmin etməkdir. Rəqabət
mühitinin dövlət tərəfindən tənzimləməsinin vacibliyini bazar
iqtisadiyyatlı ölkələrin təcrübəsi təsdiq edir. Dövlət tənzimlənməsinin
əsas məqsədi rəqabətin müxtəlif formalarının optimal vəhdətini
yaratmaq, onların bir-birini sıxışdırmasına imkan verməməkdir.
Ölkəmizdə rəqabətli bazarın inkişafı üçün uyğun institusional mühit,
səmərəli maliyyə-kredit sistemi, milli istehsalçıların müdafiəsi cox
zəruridir. [41, s.192-198]
11. 2004-2020-ci illərdə ölkə sənayesinə qoyulan daxili
investisiyaların cəmi 19%-nin qeyri-neft emal sənaye sahələrinə
qoyulduğunu nəzərə alaraq, yaxın illərdə qeyri-neft emal sənaye
sahələrinə dövlət investsiyalarının əhəmiyyətli dərəcədə artırılması
hesabına istehsalın transmilliləşdirilməsi zəruridir.
12. Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya qoymaq istəyində olan
transmilli şirkətlərin fərdi qaydada müraciətinə baxılmasını tənzimləyən vahid qanunun qəbul edilməsi, ölkə iqtisadiyyatı üçün önəmli
olar. XX əsrin 90-cı illərində bağlanan beynəlxalq müqavilələrdə
nəzarət məsələləri əks olunmamışdır. “Hasilatın pay bölgüsü sazişləri
haqqında” Qanunun qəbul edilməsi ilə şirkətlərin istənilən investisiya
47

paketinə də nəzarət edilməlidir;
13. Yeni məhsul istehsalını təşkil etmək və ya mövcud istehsal
güclərini artırmaq məqsədi ilə hər il hökumət tərəfındən "Gömrük
tarifi haqqında" qanuna uyğun olaraq (maddə 1.1.4) prioritet emal
sənaye sahələrinin məhsulları üzrə istehsal və istehlak balanslarının
tərtib edilməsi zəruridir;
14. Fransanın və İngiltərənin təcrübəsini nəzərə almaqla,
bütünlükdə qeyri-neft sektorunda mühasibat-rnaliyyə uçotunda
şəffaflıq artırılmalı, güclü maliyyə nəzarəti dövlət tərəfindən təmin
edilməlidir;
15. Transmilli biznesin ölkə səviyyəsində tənzimlənməsinin
təkmilləşdirilməsinə ciddi ehtiyac vardır. Ölkənin qeyri-neft sektoru
üzrə “qalan dünya” ölkələri ilə iqtisadi əməliyyatlarının yekunu uzun
illərdir ki, mənfi göstəricilərlə yekunlaşır. Tədiyə balansının təhlili
göstərir ki, ölkə səviyyəsində xarici investisiyaların azalması və
ölkədən kənara investisiyaların axınının artması təmayülü transmilli
biznesin hökumət səviyyəsində tənzimlənməsinin gücləndirilməsini
tələb edir. Bu məqsədlə, ölkə, eyni zamanda sahə və şirkətlər üzrə
transmilli biznesin tənzimlənməsi çox vacibdir [39, s. 1291-1298]
16. Beynəlxalq təcrübəni və ölkədə yaranmış mövcud durumu
nəzərə alaraq, sənayenin emal sahələrinin prioritetliyini seçərkən
meyar qismində daha çox əlavə dəyər yaradan sahələr (məhsulun
dəyərində xüsusi çəkisi), əhalinin məşğulluğu (yüksək
əməktutumluluğu), ölkənin investisiya resursları, daxili və xarici
bazarların tələbatı, az kapitaltutumluluq, daha çox mənfəətin təmin
edilməsi, xammal bazasının mövcudluğu göstəriciləri qəbul
edilməlidir.
17. Mövcud durumda Azərbaycan hökumətinin iqtisadi siyasəti
ixracyönümlü olduğuna görə, daxili istehsalın sürətli və davamlı
artırılması və idxalı əvəz edən sahələrin prioritet inkişafının təmin
edilməsi məqsədilə iri inteqrasiya olunmuş təsərrüfat subyektləri
(transmilli şirkətlər, holdinqlər, klasterlər, maliyyə-sənaye qrupları)
yaradılmalıdır.
18. İdxalın dövlət səviyyəsində tənzimləməsi ücün Yaponiyada
və bir çox inkişaf etmiş ölkələrdə uğurla tətbiq olunan müasir idxal
ticarət evlərinin Azərbaycanda yaradılması məqsədəuyğundur.
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19. “Transmilli şirkət” statusunun verilməsi prosedurunun dövlət
səviyyəsində müəyyən edilməsi və ölkənin bir neçə iri şirkətlərinə
“transmilli şirkət” statusunun verilməsi məqsədəuyğundur. [43, s.
425-436]
20. Azərbaycan Respublikasının əsas rəqabət üstünlüklərindən biri
olan emal sənayesinin genişmiqyaslı inkişafı üçün zəngin xammal
bazası mövcud olduğuna görə, xammal və yarımfabrikat formasında
onların ixrac edilməsinə kvota qoyulması zəruridir. [41, s.192-198]
21. 2013-cü ildə qəbul edilmiş “Gömrük tarifi haqqında” Qanunun
tələblərinə əsasən, idxal-ixracla bağlı güzəştlərə yenidən baxılması,
lüzumsuz güzəştlərin qaldırılması zəruridir [42, s. 462-467].
22.Hasilatın pay bölgüsü sazişləri üzrə xarici transmilli neft
şirkətləri ilə birgə fəaliyyətdə
coxillik təcrübəsi olan
respublikamızda bu sahənin gələcək inkişafını tənzimləyə biləcək
milli qanunvericiliyin yaradılması cox vacibdir.
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115. E-mail: economicscomaz@gmail.com
Dissertasiya ilə AMEA İqtisadiyyat İnstitutun kitabxanasında
tanış olmaq mümkündür.
Dissertasiya və avtoreferatın elektron versiyaları AMEA
İqtisadiyyat İnstitutunun rəsmi internet saytında yerləşdirilmişdir.
Avtoreferat 08 sentyabr 2022-ci il tarixində zəruri ünvanlara
göndərilmişdir.
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