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1. Giriş 

Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra iqtisadiyyat sahəsində çoxsaylı radikal 

islahatlar apararaq bir neçə il ərzində ölkənin dinamik, dayanıqlı inkişaf vəziyyətinə 

gətirilməsinə nail oldu. Belə bir vəziyyətin yaradılması iqtisadiyyatın bütün sahələrində 

irəliləyişlərin əldə edilməsinə, bir çox sahə və sektorların texniki və texnoloji cəhətdən 

yenidən qurulmasına, dünya standartlarına cavab verən səviyyəyə çatdırılmasına səbəb oldu. 

İqtisadiyyatın lokomotivi rolu oynayan neft-qaz sektoru xarici infestisiyalar hesabına dünya 

ölkələrinin və iri transmilli şirkətlərin diqqət mərkəzində olmaqla, onların tələbləri 

səviyyəsində sürətlə inkişaf edərək, ölkə iqtisadiyyatının bütün sahələrinin dinamizminin 

təşkil edilməsi mənbəyinə çevrildi. Neft-qaz sektorunda əldə edilən nəticələrdən səmərəli 

istifadə edilməsi və yaradılan sərvətlərin gələcək nəsillərə ötürülməsi üçün 1999-cu ildə 

ölkədə "Neft Fondu" yaradıldı. Bu fondun yaradılması həm də gələcəkdə strateji layihələrin 

icra edilməsində mənbə rolunu oynayacaq bir istinadın, bütövrənin yaradılmasına səbəb oldu.   
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2. Sosial - infrastruktur layihələrin reallaşdırılmasının spesifik xüsusiyyətləri  

Ölkədə həyata keçirilən, iqtisadiyyatın bütün sahələrini bürüyən quruculuq prosesi neft 

sektorundakı fəaliyyət nəticəsində əldə olunmuş vəsaitlər hesabına reallaşdırılmışdır. Həmin 

vəsaitlərdən əsasən üç istiqamətdə istifadə olunmaqla iqtisadiyyatın sürətli inkişafına nail 

olunmuşdur. Bu vəsaitlərdən istifadə edilən mənbələr birincisi "Neft Fondu"ndan, ikincisi neft 

gəlirlərinin transfer olunduğu dövlət büdcəsindən, üçüncüsü isə Azərbaycan Respublikası 

Dövlət Neft Şirkətindən ibarətdir. Qeyd edilən hər üç istiqamətdən geniş şəkildə istifadə 

olunaraq iqtisadiyyatın bütün sahələri dinamik inkişaf yoluna qoyulmuşdur. Belə mühüm 

sahələrdən biri də sosial və infrastruktur sahələrdir. Hal-hazırda ölkədə sosial problemlərin 

həlli istiqamətində genişmiqyaslı tədbirlər həyata keçirilməkdədir. Əhalinin etibarlı sosial 

müdafiəsinə yönəldilən siyasəti qiymətləndirərkən ölkə Prezidenti İlham Əliyev demişdir: 

"Bizim düşünülmüş siyasətimiz, iqtisadi potensialımız, güclü sosial siyasətimiz vardır. Bizim 

bütün siyasətimizin başında Azərbaycan vətəndaşı dayanır. Mən başda olmaqla bütün 

məmurlar xalqın xidmətçiləridir. Biz elə etməliyik ki, Azərbaycan xalqı daha da yaxşı 

yaşasın" [1, s.109 ]. 

Ölkədə həyata keçirilən sosial siyasət əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəlməsinə təsir 

edən problemlərin həllini özündə əks etdirir. Bu özündə əhalinin sağlamlığının qorunması, 

təhsil səviyyəsinin yüksəldilməsi, maddi rifahının yaxşılaşdırılması, öz doğma yurdlarından 

qaçqın düşənlərin, köçkünlərin, şəhid ailələrinin, həmçinin əlil olanların ailə üzvlərinin 

vəziyyətinin yaxşılaşdırılması və s. kimi vacib məsələləri özündə əks etdirir. Bu məqsədlərin 

yerinə yetirilməsi üçün ölkədə körpələr evlərinin, uşaq bağçalarının, məktəblərin, ali təhsil 

ocaqlarının, xəstəxanaların, poliklinikaların, modul tipli müalicə mərkəzlərinin, çox saylı 

yaşayış evlərinin, sosial proqramlar üzrə tikilən çoxsaylı yaşayış evlərinin, ipoteka layihələri 

üzrə evlərin tikilməsi və istifadəyə verilməsi sosial proqramların uğurla həyata keçirildiyini 

sübut edir [2, s.45]. 

Müstəqillik əldə edərək, demokratik inkişaf yoluna qədəm qoymuş istənilən dövlətin 

iqtisadi siyasətinin ən mühüm prioritetlərindən biri də əhalinin, cəmiyyətin hər bir üzvünün 

sosial müdafiəsinin təmin edilməsindən, həyat səviyyəsinin daha da yaxşılaşdırılmasından 

ibarətdir. Çünki sosial siyasət sahəsində bu vəzifələri yerinə yetirmədən ölkədə dayanıqlı və 

davamlı iqtisadi inkişafı təmin etmək mümkün deyildir. Ölkəmizdə əhalinin sosial müdafiəsi 

sahəsində qəbul edilmiş qanunlar, fərman və sərəncamlar, həyata keçirilən konkret tədbirlər 

bu sahədə ölkəmizdə mühüm nəticələrə nail olunmasına gətirib çıxarmış, əhalinin maddi rifah 

halının yüksələn xətlə artmasına səbəb olmuşdur. Paralel olaraq sosial sahədə əhalinin 

müdafiəsinin daha da güclənməsinə xidmət edən siyasət mütəmadi davam etdirilməklə günün, 

zamanın tələblərinə uyğun olaraq daimi yenilənməkdə, təkmilləşmədədir [1, s.109]. 

İqtisadiyyatda xüsusi əhəmiyyət kəsb edən və neft sektorunun vəsaitləri hesabına 

inkişaf etdirilən xüsusi layihələrdən biri də infrastruktur layihələridir. Bu layihələrə avtomobil 

yollarının, aeroportların, avtovağzalların, dəmir yollarının,  dəmir yolu vağzallarının, su 

kəmərlərinin, körpülərin tikintisi, əhalinin qaz, su, elektrik enerjisi ilə təmin olunması üçün 
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görülən tədbirlər, telefon rabitə xidmətləri ilə təminat, kanalizasiya xidmətləri sisteminin 

təşkili, təsərrüfatların suvarma suyu ilə təmin edilməsi məqsədilə artezian quyularının 

qazılması və su kanallarının tikintisi və s. aid edilir. Müstəqillik əldə edildikdən sonra ölkədə 

bütün infrastruktur layihələr yuxarıda qeyd edilən üç mənbənin vəsaitləri hesabına və 

həmçinin xarici infestisiyalar hesabına reallaşdırılmışdır [3, s.47]. 

Həmin mənbələr içərisində xüsusi əhəmiyyət kəsb edən və sosial, eyni zamanda 

infrastruktur layihələrin reallaşmasında mühüm rol oynayan neft fondunun vəsaitlərinin qeyd 

edilən istiqamətdə xərclənməsi dinamikasına nəzər salaq (Cədvəl 1). 

Cədvəl 1-in göstəricilərindən aydın olur ki, 2010-2019-cu illər ərzində, yəni son on il 

ərzində ölkədə həyata keçirilən sosial layihələrə "Dövlət Neft Fondu"ndan 3004.9 mln manat 

vəsait xərclənmişdir. Təhlil edilən illər ərzində təkcə 2015-ci il istisna olmaqla qalan illərdə 

bu göstərici üzrə azalma olmamış, 2012-2014-cü illərdə səviyyə sabit qalmaqla, qalan illərdə 

artımla müşahidə edilən dinamika mövcud olmuşdur. 2019-cu ildə bu göstərici 2010-cu ilə 

nəzərən 385,1 mln manat və ya 4,7 dəfə artmışdır. Qeyd etmək lazımdır ki, ölkədə sosial 

layihələrə daha çox vəsait dövlət büdcəsindən yönləndirilir. Təkcə 2019-cu ildə belə vəsaitlər 

büdcənin xərclər hissəsinin 40%-ə qədərini təşkil etmişdir. 2020-ci ilin I yarısının nəticələrinə 

görə həmin xərclər büdcənin xərclərinin 42%-ni təşkil etmişdir.  

 

Cədvəl 1. 2010-2019-cu illərdə Azərbaycan Respublikasında "Neft Fondu"nun vəsaitləri hesabına sosial və 

infrastruktur layihələrin maliyyələşdirilməsi dinamikası (mln manatla) 

 

№ İllər Sosial  

layihələr 

İnfrastruktur 

layihələr 

İnsan kapitalının 

inkişafı 

Cəmi 

məbləğ dəyişmə 

(+;-) %-

lə 

məbləğ dəyişmə 

(+;-) %-

lə 

məbləğ dəyişmə 

(+;-) %-

lə 

məbləğ dəyişmə 

(+;-) %-

lə 

1 2010 104.9 - 357.1 - 9.6 - 471.9 - 

2 2011 140.0 +133.5 394.5 +110.4 15.0 +156.2 549.5 +116.4 

3 2012 300.0 +214.3 319.0 -80.86 20.0 +133.3 639.0 +116.3 

4 2013 300.0 - 571.5 +179.1 33.0 +165 904.5 +141.5 

5 2014 300.0 - 400.8 -70.3 33.5 +101.5 734.3 -81.8 

6 2015 150.0 -50 844.4 +210.6 35.5 +105.9 1029.9 +140.2 

7 2016 370.0 +246.6 916.0 +108.5 38.9 +109.5 1324.9 +128.6 

8 2017 410.0 +111.0 970.0 +106.0 41.7 +107.2 1421.7 +107.3 

9 2018 440.0 +107.3 1230.0 +126.8 44.6 +106.9 1714.6 +120.6 

10 2019 490.0 +111.4 1360.0 +110.6 49.3 +110.5 1899.3 +110.7 

Cəmi 3004.9  7363.3  321.1  10689.3  

Mənbə [6]. Cədvəl Azərbaycan Respublikası Neft Fondunun məlumatları əsasında müəllif tərəfindən 

hazırlanmışdır. 
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"Dövlət Neft Fondu"ndan 2010-2019-cu illər ərzində infrastruktur layihələrə 7363,3 

mln manat vəsait xərclənmişdir. Təhlil edilən illər ərzində yalnız 2012 və 2014-cü il istisna 

olmaqla qalan illərdə infrastruktur layihələrə vəsaitlərin xərclənməsində artımla müşahidə 

edilən dinamika mövcud olmuşdur. 2019-cu ildə bu göstəricinin səviyyəsi 2010-cu ilə nəzərən 

1002,9 mln manat və ya 3,8 dəfə artmışdır. Qeyd etmək lazımdır ki, infrastruktur layihələrin 

reallaşdırılması məqsədilə dövlət büdcəsindən də hər il xeyli vəsaitlər xərclənir. Bu vəsaitlər 

daha çox avtomobil yollarının çəkilişinə, əhalinin qazla və içməli su ilə, eyni zamanda 

təsərrüfatların suvarma suyu ilə təmin olunması istiqamətinə xərclənir.  

Cədvəl 1-in göstəricilərində əks edilən infrastruktur layihələr üzrə xərclər konkret 

olaraq aşağıdakı layihələr üzrə  sərf edilmişdir: Oğuz-Qəbələ su kəmərinin tikintisi, Samur-

Abşeron suvarma sisteminin tikintisi, Bakı-Tbilisi-Qars yeni dəmir yolunun tikintisi; Star 

Neft emalı kompleksinin tikintisi, Şahdəniz SOVK, TANAR və TAP layihələri üzrə Cəhmdar 

Cəmiyyətin birbaşa dövlət mülkiyyətində olan səhmlərinin maliyyələşdirilməsi, Cənub Qaz 

Dəhlizinin layihəsinin maliyyələşdirilməsi, Samur-Abşeron suvarma sisteminin yenidən 

qurulması və s. Göründüyü kimi ölkənin ictimai həyatı üçün çox zəruri və təxirəsalınmaz 

çoxsaylı bu kimi infrastruktur layihələr neft gəlirləri hesabına reallaşdırılmışdır. Əgər neft 

gəlirləri olmasaydı bu layihələr reallaşdırıla bilməzdi [4, s.126]. 

Göstəricilərdən aydın olur ki, "Dövlət Neft Fondu"nun ümumi xərclərində insan 

kapitalının inkişafı üzrə xərclər xüsusi maddə ilə əks olunur. Göründüyü kimi 2010-2019-cu 

illər ərzində bu istiqamətdə xərclər 321,1 mln manat təşkil etmişdir. Təhlil edilən bütün illər 

ərzində bu maddə üzrə artım dinamikası qeydə alınmışdır. Belə ki, sosial siyasətin mühüm 

elementlərindən biri olan insan kapitalının inkişafı həmişə dövlətin xüsusi diqqət ayırdığı 

sahələrdən olduğuna görə burada dinamika təmin olunmuşdur. Təhlil edilən illər ərzində ilbəil 

artımlar olmaqla sözügedən göstərici 2010-cu ildə 9,6 mln manat təşkil etdiyi halda 2019-cu 

ildə 5,1 dəfə artaraq 49,3 mln manat səviyyəsinə çatmışdır. Bu xərc maddəsinə ölkənin 

məqsədli surətdə xarici ölkələrdə dövlət hesabına mütəxəssislər hazırlanması ilə bağlı xərclər 

aid edilir. Göstəricilərdən aydın olur ki, "Dövlət Neft Fondu" tərəfindən maliyyələşdirilən 

sosial layihələr və infrastruktur layihələrin artım sürəti ilə müqayisədə insan kapitalının 

inkişafı üzrə xərcələr daha sürətlə artmışdır. Belə ki, 2010-2019-cu illər ərzində sosial 

layihələr üzrə artım 4,7 dəfə, infrastruktur layihələr üzrə artım 3,8 dəfə, insan kapitalının 

inkişafı üzrə isə 5,1 dəfə təşkil etmişdir.  

Təhlillər göstərir ki, "Dövlət Neft Fondu" tərəfindən 2010-2019-cu illər ərzində sosial, 

infrastruktur layihələrə və insan kapitalının inkişafı istiqamətinə 10689, 3 mln manat vəsait 

xərclənmişdir. Həmin vəsaitlərin 7390,4 mln manatı və ya 69,1%-i son beş ildə sərf 

olunmuşdur. Bu onu göstərir ki, ilbəil dövlət qeyd edilən istiqamətlərə diqqəti artırmış və 

xərclər dinamikasını təmin etməklə, bu istiqamətdəki problemləri həll etmişdir. 

Hər üç istiqamətdə cəmi xərclərin ümumi artım dinamikası göstərir ki, 2010-2019-cu 

illər ərzində yalnız 2014-cü il istisna olmaqla qalan illərdə dinamika mövcud olmuşdur. Neft 
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sektorunda əldə olunmuş gəlirlər hesabına bu istiqamətlərdə xərclərin dinamikasının təmin 

edilməsi dövlətin bu sahələrdə əhəmiyyətli strateji tədbirlərin həyata keçirdiyini göstərir. 

Neft sektoru hesabına sosial və infrastruktur layihələrin reallaşdırılmasının müasir 

vəziyyətini təhlil etmək üçün 2010-2019-cu illər ərzində "Dövlət Neft Fondu"nun xərclər 

strukturunda adıçəkilən xərclərin pay çəkisinin dinamikasını nəzərdən keçirmək lazımdır. 

(Cədvəl 2).  

 

Cədvəl 2. 2010-2019-cu illər ərzində Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun xərclərinin 

 strukturunun pay çəkisi (%-lə) 

 

İllər Xərclərin istiqamətləri 

Büdcəyə 

transfertlər 

Sosial 

layihələr 

İnfrastruktur 

layihələr 

İnsan 

kapitalının 

inkişafı 

Fondun 

idarəetmə 

xərcləri 

Xərclər 

cəmi 

2010 92.31 1.64 5.68 0.15 0.22 100 

2011 93.69 1.46 4.11 0.16 0.58 100 

2012 93.68 2.84 3.02 0.19 0.27 100 

2013 92.26 2.44 4.65 0.27 0.38 100 

2014 92.29 2.97 3.96 0.33 0.45 100 

2015 88.49 1.63 9.19 0.39 0.3 100 

2016 86.53 2.82 9.92 0.41 0.32 100 

2017 85.59 3.10 10.51 0.44 0.36 100 

2018 82.59 3.31 13.24 0.46 0.4 100 

2019 80.89 3.64 14.56 0.5 0.41 100 

Mənbə [6]. Cədvəl Azərbaycan Respublikası Neft Fondunun məlumatları əsasında müəllif tərəfindən 

hazırlanmışdır. 

Cədvəl 2-nin göstəricilərindən aydın olur ki, "Dövlət Neft Fondu"nun 2010-2019-cu 

illər üzrə xərclərinin əsas hissəsini büdcəyə transfertlər təşkil etmişdir. Bu göstəricinin orta 

illik səviyyəsi cəmi xərclərin 88,83%-ni təşkil etmişdir.  

Cəmi xərclərin tərkibində sosial layihələrə istiqamətlənən xərclərin hər il artımla 

müşahidə edilən dinamikaya malik olması nəticəsində bu xərclər xüsusi çəki etibarilə təhlil 

edilən illər ərzində orta illik 2,58% çəkiyə malik olmuşdur. Həmin illər ərzində infrastruktur 

layihələrə çəkilən xərclər cəmi xərclərin orta hesabla 7,88%-ni təşkil etmişdir. Təhlil edilən 

hər iki göstərici xüsusi çəki etibarilə 2019-cu ildə 2010-cu ilə nəzərən artmışdır. Belə ki, 

sosial layihələrə xərclənən xüsusi çəkisi həmin dövrdə 2,21 dəfə, infrastruktur layihələrə 

xərclərin xüsusi çəkisi isə 2,6 dəfə artmışdır. Təhlil edilən dövr ərzində insan kapitalına 

yönəldilən xərclərin xüsusi çəkisi isə 3,3 dəfə artaraq 2019-cu ildə ən yüksək səviyyəyə 

çatmışdır [5, s.126]. 

Araşdırmalar göstərir ki, 2010-2019-cu illər ərzində neft sektorunda əldə edilən gəlirlər, 

vəsaitlər hesabına ölkədə makroiqtisadi proseslərin davamlığı təmin edilmiş, iqtisadiyyatın 

bütün sahələrində olduğu kimi sosial və infrastruktur layihələrin icrası həm üfiqi, həm də 

şaqulu istiqamətlərdə genişlənmişdir. Belə inkişafın nəticəsində ölkədə neft gəlirlərindən daha 

da səmərəli istifadə etməklə, bu sahədə qabaqcıl xarici təcrübənin mühüm parametrlərinin 

tətbiq edilməsi yolu ilə diversifikasiyanın gücləndirilməsi müsbət nəticələr verə bilər.  
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Nəticə. Tərəfimizdən aparılan araşdırmalar göstərir ki, ölkə iqtisadiyyatının dinamik 

və davamlı inkişaf etdirilməsində əsas rol, maliyyə mənbəyi rolu neft sektoruna məxsusdur. 

Eləcə də ölkədə həyata keçirilən sosial və infrastruktur layihələrin də reallaşdırılması bu 

sektorun vəsaitləri hesabına baş vermişdir. "Neft Fondu"nun vəsaitləri hesabına 2010-2019-cu 

illər ərzində sosial və infrastruktur layihələrin həcmi onu deməyə əsas verir ki, bu sahəyə aid 

layihələrin reallaşdırılması bütövlükdə neft gəlirləri hesabına edilir. Sosial-infrastruktur 

layihələrin həm "Neft Fondu"nun, həm Dövlət Büdcəsinin, həm də Dövlət Neft Şirkətinin 

vəsaitləri hesabına həyata keçirilməsi vasitəsilə ölkədə xeyli sayda layihələr başa 

çatdırılmışdır. Onların hər biri əhalinin sosial rifah halının yaxşılaşdırılmasına yönəldilmişdir. 

Bu müsbət meylin davam etdirilməsi ölkədə iqtisadi siyasətin prioritetinə çevrilməlidir. 

 

Ədəbiyyat 

1. İnkişafın Azərbaycan modeli. "OSKAR" NPM nəşriyyatı. Bakı şəhəri, 2009, 204 səh. 

2. Əlirzayev Ə.Q. Sosial iqtisadi siyasətin prioritet istiqamətləri (Monoqrafiya), Bakı, 

"Nurlan", 2017, 317 səh. 

3. Hacızadə E. Struktur islahatların tənzimlənməsinin nəzəri-metodoloji mexanizmləri, 

Azərbaycan iqtisadiyyatı yüksəliş yolunda, III (12) buraxılış "Elm",  Bakı, 2003, səh 160. 

4. Əliyev İ. İnkişaf məqsədimizdir, çoxcildliyinin 94-cü cildi, Bakı, 2020, səh 360. 

5. Kərimli İ.A. İqtisad elmi: aktual problemlər və real yanaşmalar. Bakı, 2013, səh 504. 

6. Azərbaycan Respublikası Neft Fondunun illik hesabatları, Bakı, 2020. 


