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Xülasə. Məqalədə dövlət investisiyalarının səmərəli idarəolunması 

baxımından vacib olan bir sıra mərhələləri, o cümlədən müvafiq təlimatın 

hazırlanması, layihələrin qiymətləndirilməsi, layihələrin seçimi və büdcə 

tərtibatı, layihələrin icrası, aktivlərin istismarı və saxlanılması, layihələrin 

sonrakı qiymətləndirilməsi təhlil olunur. Həmçinin, dövlət investisiyalarının  

idarəolunması sahəsində təkmilləşdirməsi üçün bəzi təklifər verilir. 

 

Açar sözlər: Dövlət investisiyaları, dövlət investisiyalarının idarəolunması, 
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Abstract. The article analyzes a number of stages 

of effective public investment management, 

including preparation of relevant guidelines, 

project appraisal, project selection and budgeting, 

project implementation, asset operation and 

maintenance, and subsequent project appraisal. 

Some suggestions for improving public investment 

management are given. 
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Резюме. В статье анализируется ряд этапов эф-

фективного управления государственными ин-

вестициями, включая подготовку соответству-

ющих руководств, оценку проекта, выбор про-

екта и составление бюджета, реализацию про-

екта, эксплуатацию и обслуживание активов, а 

также последующую оценку проекта. Привод-

ятся некоторые предложения по улучшению 

управления государственными инвестициями. 

Ключевые слова: Государственные инвести-

ции, управление государственными инвести-

циями, инвестиционный проект, Государствен-

ная инвестиционная программа (ГИП), оценка 

проекта. 

 

1. Giriş 

Dövlət investisiyaları dedikdə, avtomobil yolları, dəmiryolları, hava limanları, su-

kanalizasiya sistemləri, elektrik və qaz təchizatı xidmətləri, məktəblər, xəstəxanalar, 

həbsxanalar,  telekommunikasiya kimi sosial və iqtisadi infrastruktur sahələrinə ayrılmış 

dövlət vəsaitləri nəzərdə tutulur [6, s.8]. "Dövlət investisiyaları" termini bəzən hökumətlər 

tərəfindən daha geniş mənada təhsil və səhiyyə sahəsində çalışan insan kapitalına xərclənmiş 

vəsaitlər və ya suveren dövlət fondlarının dövlət qurumlarına maliyyə yatırımları kimi də 

istifadə olunur. Bununla yanaşı, dövlət ivestisiyalarının idarəolunması üzrə əksər 
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ədəbiyyatlarda dövlət investisiyaları dedikdə fiziki aktivlərə yönəldilmiş vəsaitlər nəzərdə 

tutulur. Dövlət investisiyalarının idarə olunması dedikdə, hökumətlər tərəfindən investisiya 

xərclərinin idarə edilməsi, yəni dövlət aktivlərinin seçilməsi, alınması, quraşdırılması, 

istismara verilməsi və saxlanması üsulları əhatə edən bir prosees başa düşülür. 

Bütün ölkələr qarşıya qoyulmuş məqsədlərə çatmaq üçün istər yeni iqtisadi 

infrastrukturun yaradılması, istərsə də ictimai obyektlərə geniş çıxış imkanlarının yaradılması 

baxımından stimulun olması üçün dövlət investisiyalarının effektiv olmasına maraqlıdırlar. 

Bununla yanaşı, dövlət investisiya xərclərinin artırılması zamanı bir sıra istiqamətlərdə 

(layihə seçimində müəyyən təsirin olması səbəbindən çox vaxt iqtisadi və sosial səmərəli 

olmayan israfçı "ağ fil" layihələrinin daxil edilməsi; layihələrin icrası və tamamlanmasında 

gecikmələrin olması; rəqabətli satınalmaların keçirilməməsi; xərclərin şişirdilməsi; yarımçıq 

layihələrin olması; tamamlanmış infrastrukturun keyfiyyətsizliyi; aktivlərin səmərəli istifadə 

olunmaması və saxlanılmaması) səmərəliliyin aşağı olması ilə nəticələnən hallara rast gəlinir 

[5, s.4]. 

Dövlət investsiya layihələrinin seçilməsi və icrası üzrə idarəetmədə bu cür 

uğursuzluqlar gələcək iqtisadi perspektivləri artırmaq üçün dövlət investisiyalarının həcminə 

sarsıdıcı təsir edir. Buna görə də dövlət investisiyalarının əhatə dairəsinin genişləndirilməsi 

məsələsinə baxan ölkələrdə dövlət investisiyalarının idarəolunması sisteminin effektivliyi və 

səmərəliliyi barədə əvvəlcədən qiymətləndirmələrin aparılması vacibdir [1, s.19]. Qabaqcılı 

təcrübələrdən hesab olunan Böyük Britaniya hökümətinin investisiya layihələrinin 

qiymətləndirilməsi üzrə təlimatına-“Yaşıl kitab”a əsasən qiymətləndirmə, hökumətin 

hədəflərinə çatmaq üçün alternativ yollarla xərclərin, faydaların (gəlirlərin) və risklərin 

müəyyən edilməsi prosesidir [2, s.5]. O, qərar qəbul edənlərə obyektiv sübut bazası təqdim 

etməklə potensial təsirləri, iqtisadi nəticələrin və seçimlərin ümumi təsirini başa düşməyə 

kömək edir. Qiymətləndirmə rifah iqtisadiyyatı prinsiplərinə, yəni hökumətin sosial rifahı 

necə inkişaf etdirə biləcəyinə əsaslanır.  

Əksər ədəbiyyatlarda dövlət investisiyalarının səmərəli idarəolunması üzrə bir sıra 

mərhələlərin olması, o cümlədən müvafiq təlimatın hazırlanması, layihələrin 

qiymətləndirilməsi, layihələrin seçimi və büdcə tərtibatı, layihələrin icrası, aktivlərin istismarı 

və saxlanılması, layihələrin sonrakı qiymətləndirilməsi kimi mərhələlərin olması qeyd olunur 

[1; 2; 5; 6]. Qeyd olunanlar nəzərə alınaraq, məqalədə aşağıdakı bölmələr verilmişdir: 

Məqalənin ilk bölməsi hökümətlər tərəfindən qərarların qəbul edilməsi üçün strateji 

sənəd olan “Dövlət investisiyaların idarəolunması üzrə Təlimat”ın hazırlanmasının vacibliyi 

barədə fikirlər ilə başlayır.  

İkinci bölmədə investisiya layihərinin büdcədə təsdiq olunmamışdan əvvəl bir sıra 

prosedurların aparılması ('layihələrin qiymətləndirməsi') barədə bəhs olunur.   

Növbəti bölmədə, büdcədə maliyyələşdirmə almaq üçün yeni layihələrin seçilməsi və 

təsdiqlənməsi prosesləri ('layihələrin seçimi və büdcədə təsdiqi') barədə məlumatlar 

verilmişdir.  
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Dördüncü bölmədə layihələrin həyata keçirilməsi prosesləri ('layihələrin icrası') təsvir 

olunur. 

Beşinci bölmədə, tikinti başa çatdıqdan sonra aktivlərin istismarı və saxlanması 

prosesləri ('istismar və saxlanılma') barədə bəhs edilir.  

Növbəti bölmədə, gələcək investisiyaların planlaşdırılması üçün zəruri  

məlumatlandırma olan başa çatmış layihələrin qiymətləndirmə prosesləri ('sonrakı 

qiymətləndirmə') barədə fikirlər qeyd olunur.  

 

2. Dövlət investisiylarının idarəolunması üzrə Təlimatın hazırlanması  

“Dövlət investisiylarının idarəolunması üzrə Təlimat” (bundan sonra “Təlimat”) 

dövlət investisiyaları üçün rəhbər sənəd olmaqla hökumətin qərarlarını ləğv etmək və sektor 

səviyyəsində qərar qəbul edənləri milli prioritetlərə istiqamətləndirmək üçün vacib bir 

vasitədir. Belə təlimat ən yüksək qərar qəbuletmə səviyyələrində ümummilli inkişaf 

prioritetlərini müəyyən edən milli plandan və ya digər orta və uzunmüddətli strateji sənəddən 

əldə edilə bilər [1, s.21]. Azərbaycan Respublikasında bu növ strateji sənədlər kimi Strateji 

Yol Xəritələrini, “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış inkişaf konsepsiyası” sənədlərini qeyd 

etmək olar.  

Uzunmüddətli milli baxış sənədlər ilə yanaşı hökumətin layihənin inkişafı üçün rəsmi 

bir prosesi olmalıdır [1, s.21]. Layihələrin sifarişçisi olan müvafiq nazirlik, komitə və digər 

orqanlar əsas strateji prioritetlər, həll ediləcək konkret problemlər, layihənin məqsədi, əsas 

fəaliyyət istiqamətləri, gözlənilən nəticələr və ehtimal olunan maliyyə vəsaiti kimi əsas 

məlumatlar daxil olmaqla bir “layihə profili” hazırlamalıdır. Bundan əlavə, bu mərhələdə 

problemin “layihəsiz” və “layihəli” variantlarının nəzərdən keçirilməsi və tələb-təklif 

təhlillərinin aparılması da vacibdir.  

Bütün layihə təkliflərinin birinci səviyyədə yoxlanılması hökumətin strateji 

hədəflərinə uyğunluğunun minimum meyarlarına və büdcə təsnifatında layihə tələblərinə (cəri 

təmir kimi təkrar xərc olmaması) cavab verməsini təmin etmək üçün aparılmalıdır. Bu 

tələblərə cavab verməyən layihələrdən imtina olunmalı və əlavə qiymətləndirmə üçün vaxt 

sərf edilməməlidir. Məs. “Yaşıl Kitab” siyasətlərin, proqramların və layihələrin necə 

qiymətləndirilməsi ilə yanaşı, layihə həyata keçirilmədən əvvəl/sonra monitorinq və 

qiymətləndirmənin aparılması və bunun nəticələrindən istifadəsi ilə bağlı təlimat verir [2, s.1]. 

Bundan əlavə, “Yaşıl Kitab” siyasət və proqram inkişafı, dövlət xərcləri, qanunvericilik və ya 

tənzimləmə üzrə təklifləri, mövcud dövlət aktivlərinin (o cümlədən maliyyə aktivlərinin) 

istifadəsi və ya satılması, proqram və layihələr üzrə portfelin qiymətləndirilməsi, hökumət 

təşkilatlarının struktur dəyişiklikləri, vergilər, güzəştlər və dövlət satınalmaları ilə bağlı 

təklifləri, böyük layihələr və mövcud ictimai aktivlərin və ehtiyatların istifadəsində 

dəyişiklikləri əhatə edir.  
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Azərbaycan Respublikasında dövlət investsiyalarının idarəolunması üzrə əsas sənəd 

Dövlət İnvestisiya Proqramının tərtibi, icrası, monitorinqi və qiymətləndirilməsinin təşkilati, 

hüquqi və iqtisadi əsasları müəyyən edən "Azərbaycan Respublikası Dövlət İnvestisiya 

Proqramının tərtibi, icrası, monitorinqi və qiymətləndirilməsi Qaydaları"dır [8]. Bu 

Qaydalarıın təsdiq edilməsi haqqında Fərmanın 2.3-cü bəndində Nazirlər Kabinetinə iki ay 

müddətində dövlət investisiya layihələrinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi və 

ekspertizasına dair təlimat hazırlanması tapşırılmış, lakin bu təlimat hələ hazırlanmamışdır 

[13, s.91]. 

 

3. Layihənin qiymətləndirilməsi mərhələsi  

Ümumi strateji hədəflərə cavab verən investisiya layihələri (və ya proqramlar) texniki-

iqtisadi təhlil tələb edən qiymətləndirilmədən keçirilməlidir [5, s.6-8]. Bunun məqsədi 

sifarişçi təşkilatlar tərəfindən layihənin hökümətin prioritetlərinə uyğun hazırladığını 

müəyyən etməkdir. Bu proses layihəni maliyyələşdirilmək üçün təsdiqləməzdən əvvəl 

qiymətləndirilməni özündə ehtiva edən ilkin və tam hüquqlu texniki-iqtisadi əsaslandırmalar 

tələb edir.  

İlkin texniki-iqtisadi əsaslandırma müvafiq alternativləri müəyyənləşdirməyə və təklif 

olunan layihənin mümkün olub olmadığını ilkin öyrənməyə kömək edir. İlkin texniki-iqtisadi 

əsaslandırma təhlili zamanı məlumatların toplanması (coğrafi, iqlim, sosial-iqtisadi və 

texniki), layihə alternativlərinin müəyyənləşdirilməsi və müqayisəsi, əsas risklərin 

müəyyənləşdirilməsi, layihə xərcləri və faydaları (gəlirləri) barədə ilkin qiymətləndirmə, 

sosial təsirin qiymətləndirilməsi üçün məlumatların müəyyənləşdirilməsi kimi sahələr əhatə 

olunur.  

Tam hüquqlu texniki-iqtisadi əsaslandırma isə bütün müvafiq məlumatları tərtib 

etməklə, layihənin nəticələrini dəqiqləşdirmək, layihə məqsədlərinə çatmaq üçün seçilmiş 

alternativi açıqlamaq və təhlil etmək, ətraf mühit və sosial təsir təhlili də daxil olmaqla 

müxtəlif əsas qiymətləndirmələri aparır. Tam hüquqlu texniki-iqtisadi qiymətləndirmə zamanı 

layihəyə ehtiyacın yaxşı əsaslandırılması, məqsədlərinin dəqiq göstərilməsi, məqsədlərə 

uyğun geniş alternativ variantların müəyyənləşdirilməsi və müqayisəli şəkildə araşdırılması, 

ən perspektivli seçimin əhatəli təhlil edilməsi, layihə xərclərinin tam və dəqiq hesablanması, 

layihə faydalarının (gəlirlərinin) xərcləri əsaslandırmaq üçün keyfiyyətcə 

qiymətləndirilirməsi, həssaslıq və risklərin əhatəli qiymətləndirilməsi, davamlılıq 

qiymətləndirilməsi, ətraf mühit və sosial təsirin qiymətləndirilməsi, eləcə də ölkə kontekstinin 

təhlili, sektor təhlili kimi əsas elementlərə diqqət yönəldilməlidir [5; 7].  

Texniki-iqtisadi təhlilin bir hissəsi olaraq, layihələr və ya proqramlar, xərc və fayda 

(gəlir) hesablamaları və ya səmərəliliyi baxımından daha ciddi şəkildə yoxlanılmalıdır [5, s.6-

8]. Layihə seçimi prosesi maliyyələşdirmə üçün təklif olunan layihələrin sosial və iqtisadi 

dəyərlərinə görə qiymətləndirilməsini təmin etməlidir. Bunu səmərəli şəkildə həyata keçirmək 

üçün hökumətlər sifarişçi təşkilatların imkanlarına uyğun layihənin qiymətləndirilməsinin 
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texniki aspektləri barədə rəsmi və geniş şəkildə məlumatlandırılmış “Təlimat”a malik 

olmalıdır. 

Təlimat, layihənin miqyasına və həcminə uyğun olan iqtisadi qiymətləndirmə 

üsullarını təsvir etməlidir (daha ciddi layihələr daha əhatəli maliyyə və iqtisadi əsaslandırma 

və dayanıqlılıq təhlili tələb edir). Layihənin qiymətləndirmə prosesi müxtəlif miqyaslı layihə 

təkliflərini nəzərdən keçirməli və əsas makro, sektoral və layihəyə xas olan qeyri-

müəyyənlikləri (inflyasiya, xərclərin aşması və s.) nəzərə almalıdır. Yeni investisiyalar yalnız 

mövcud aktivlərin əsaslı təmiri yeni bir aktivə investisiya etmək qədər səmərəli olmadıqda 

baş verməlidir Həmçinin, qiymətləndirilən layihələrin portfelini qurmaq lazımdır. Belə bir 

portfel nə qədər layihənin seçildiyini izləməklə yanaşı, əsas layihə şərtlərinin dəyişməsi 

halında xalis müsbət mənfəət əldə edən lakin imtina olunan layihələrə yenidən baxmağa 

kömək edə bilər. Beləliklə, qiymətləndirilən bütün layihələr büdcənin baxılması üçün prioritet 

olaraq sıralanan bir layihə bazasında qeyd edilməlidir. 

Qeyd olunanlarla yanaşı, bir layihə seçildikdən və büdcəyə daxil edilməzdən əvvəl 

vacib bir addım, layihənin dəqiq xərclənməsini, tender elan edilməsini və həyata keçirilməsini 

təmin etmək üçün ətraflı bir layihə dizaynının hazırlanmasıdır.  

Bütün qiymətləndirmələr aşağıdakı elementlərdən ibarət olmalıdır [2; 6; 7]:  

 Layihənin niyə lazım olduğunu qiymətləndirmək (Strateji uyğunluq.). Bu 

qiymətləndirmə, təklif olunan layihənin strateji əsaslandırılmasını, yəni investisiya 

qoyuluşunun yerinə yetirmək üçün müəyyən siyasət məqsədlərini nəzərə almalıdır. 

Həmçinin, seçimin razılaşdırılmış xərc məqsədlərinə, əlaqəli iş ehtiyaclarına və 

xidmət tələblərinə uyğunluğu, eləcə də digər strategiyalar, proqramlar və layihələrlə 

vahid uyğunluğu təmin edilməlidir.   

 Təklif olunan layihənin xərcləri və cəmiyyətə faydalarının iqtisadi qiymətləndirilməsi 

(Səmərləlilik). Bu qiymətləndirmə, bir qayda olaraq, təklif olunan layihəni eyni hədəfə 

çatmanın alternativ yolları ilə, bütövlükdə cəmiyyətin investisiya dövrü boyunca bütün 

faydaları (gəlirləri) və xərclərini nəzərə alaraq müqayisə etməklə aparılır. İqtisadi 

qiymətləndirmə aparmaq üçün analitik vasitələr çox olsa da, daha çox istifadə olunan 

vasitələrdən biri bütün müsbət (mənfəət) və mənfi (xərc) pul axınlarının təyin 

edilməsini özündə ehtiva edən xərc-gəlir (fayda) təhlilidir. Faydaları pul baxımından 

ifadə etmək mümkün olmadıqda, alternativ olaraq maya dəyəri üzrə təhlildən istifadə 

edilə bilər. Yaxşı aparılmış iqtisadi təhlil seçilmiş layihənin nəzərdə tutulan layihə 

mənfəətinə nail olmaq üçün bütün mümkün alternativlər arasında ən səmərəli və ya ən 

az xərcli variantı təmsil etdiyini və faydası qiymətləndirilə biləcəyi təqdirdə müsbət 

iqtisadi xalis səmərə əldə edəcəyini göstərməlidir. 

 Layihənin necə həyata keçiriləcəyi və onunla əlaqəli risklərin qiymətləndirilməsi. Bu 

qiymətləndirmə bir layihənin texniki dizayn, idarəetmə tənzimləmələri və 

satınalmalara yanaşma baxımından necə həyata keçiriləcəyini müəyyənləşdirməlidir. 
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O, həmçinin əsas riskləri müəyyənləşdirməli, onların baş vermə ehtimalını və 

potensial təsirlərini qiymətləndirməli və onların azaldılması və/və ya idarə olunması 

üçün planlar hazırlamalıdır. 

 Təklif olunan layihənin maliyyə dayanıqlığının və maliyyə təsirinin 

qiymətləndirilməsi. Bu qiymətləndirmə bir layihənin necə maliyyələşdiriləcəyini və 

aktivin ömrü ərzində gözlənilən nağd pul axınlarını göstərməlidir. 

Qeyd olunduğu kimi müvafiq təlimat olmadığından, "Azərbaycan Respublikası Dövlət 

İnvestisiya Proqramının tərtibi, icrası, monitorinqi və qiymətləndirilməsi Qaydaları"nın 3.7-ci, 

3.8-ci və 3.9-cu bəndlərinin tələblərinə uyğun layihələrin səmərəliyinin qiymətləndirilməsi və 

ekspertizasının aparılması işlərinin qənaətbəxş olmadığı təsürratı yaranır. Belə ki, layihələrin 

əsaslandırılmasını, ilkin strukturunu və qiymətləndirilməsi özündə əks etdirən investisiya 

təklifləri hazırlanmır, eləcə də texniki-iqtisadi əsaslandırma və texniki-iqtisadi hesablamalar 

tərtib edilmir [14, s.219]. Nəticədə Qaydaların 3.4.3-cü, 3.6.1-ci və 3.10-cu bəndlərinin 

tələbləri gözlənilməyərək 2019-cu ilin Dövlət İvestisiya Proqramının (DİP) icrası prosesində 

bir sıra obyektlər üzrə texniki-iqtisadi əsaslandırma və hesablamalar hazırlanmadan DİP-ə 

proqnozlaşdırılan layihə kimi daxil edilərək həmin obyektlərə vəsait ayrılmışdır [9, s.181]. 

2019-cu il ərzində vəsait yönəldilən layihə sayının nəzərdə tutulandan çox görünməsi mövcud 

qaydalara uyğun texniki-iqtisadi əsaslandırma və hesablamalar aparılmadan müvafiq vəsaitin 

icra prosesində bir sıra layihələr arasında bölgüsünün aparılması ilə bağlı olmuşdur.   

Müstəqil qiymətləndirmə rəyi. Bir layihənin davam etdirilməməsi ilə bağlı qərarlar, 

hər hansı bir xarici təsir də daxil olmaqla, layihənin təxmin edilən xərcləri və faydaları barədə 

dəqiq məlumatlara əsaslanmalıdır. Təcrübədə, layihə hazırlayanlar arasında, o cümlədən 

kredit təşkilatları və mərkəzi nazirliklər (İqtisadiyyat və Maliyyə nazirlikləri) və sifarişçi 

təşkilatlar arasında 'optimizm qərəzi' tendensiyası mövcuddur. Bu qərəzliyin nəticəsi olaraq, 

layihə sahibləri sistematik olaraq layihənin faydalarını həddən artıq, xərclərini isə az 

qiymətləndirirlər [6, s.11]. 

Sifarişçi təşkilatlar tərəfindən aparılan qiymətləndirmə zamanı yol verilə biləcək  hər 

hansı bir subyektiv, özünə xidmət edən qərəzi yoxlamaq üçün müstəqil bir araşdırma tələb 

oluna bilər. Bu funksiya təyin olunmuş ixtisaslaşdırılmış bir qurum tərəfindən həyata keçirilə 

bilər [1, s.25]. Bir universitetdə və ya hökumətlə əlaqəsi olan bir araşdırma institutunda belə 

bir qabiliyyətin olması layihənin qiymətləndirilməsinin müstəqil nəzərdən keçirilməsinin 

etibarlılığını artırar. 

 

4. Layihə seçimi və büdcə tərtibatı  

Layihələrin qiymətləndirilməsi və seçilməsi prosesinin fərqli bir cədvəl boyu davam 

etməsinə baxmayaraq büdcə dövrü ilə layihə seçim dövrü arasında qarşılıqlı əlaqənin olması 

vacibdir [5, s.9]. Səmərəli investisiya alətlərinə yaxşı investisiya seçimləri, aktiv portfelinin 

effektiv idarə edilməsi, mövcud aktivlərin istifadəsi və saxlanması üçün təkrar 

maliyyələşməni təmin edən büdcə prosesinin olması daxildir. Kredit təşkilatları tərəfindən 
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maliyyələşdirilən layihələr üzrə yaranan aktivlərin əməliyyat və istismar xərclərinin hökumət 

tərəfindən büdcə qərarlarının qəbul edildiyi zaman nəzərə alınması xüsusilə vacibdir. Belə ki, 

mövcud aktivlərin istismarı və saxlanması üçün əlavə xərclər çəkilə bilər ki, bu şəraitdə bu 

xərclərin necə maliyyələşdiriləcəyi nəzərə alınmalıdır. İnvestisiya layihələrinin sonrakı 

xərcləri və onların maliyyələşdirilməsi, büdcə hazırlanması zamanı həm sifarişçi təşkilatlar, 

həm də mərkəzi nazirliklər tərəfindən sistematik şəkildə nəzərdən keçirilməlidir.  

Layihə seçimi, bəlkə də investisiya dövriyyəsinin ən mübahisəli mərhələlərindən biri 

olduğu üçün dövlət investisiyalarının idarəolunması prosesinin ən kritik mərhələsidir. Belə ki, 

layihənin himayəçiləri layihənin proqrama daxil edilməsi üçün adətən mərkəzi nazirliklərə 

təzyiq göstərməyə, sifasrişçi təşkilatlar layihənin seçilməsini təmin etmək üçün sövdələşmələr 

etməyə, tikinti müqavilələri hüququ qazanacağına ümid edən podratçılar isə layihənin 

seçiminə təsir etmək üçün həm bürokratik, həm də siyasi kanallar vasitəsi ilə təsir etməyə 

yollar axatarırlar [5, s.9].   

“Güclü qapı” funksiyası üçün qanunvericilik dəstəyinə sahib olmaq, verilmiş 

maraqların investisiya prosesinin bu kritik mərhələsinə xələl gətirməməsini təmin edə bilər. 

Layihə seçimi üçün tələblərin şəffaf açıqlanması seçmə prosesinə təsir göstərmək cəhdlərini 

də məhdudlaşdıra bilər. Dəqiq müəyyənləşdirilmiş və institusional möhkəm olan “Güclü 

qapı” roluna ehtiyac dövlət investisiyalarıınn idarəolunması sisteminin bəlkə də ən vacib 

“olmalıdır” xüsusiyyətidir. Bu rol aydın şəkildə qurulmasa və davamlı olmasa, maliyyə 

intizamını ayırmaqdan çəkinmək çətindir, nəticədə dövlət investisiya prosesində səmərəsizlik 

və israfçılıq yaranar [5, s.10]. 

Buna görə də büdcədə vəsait ayrılmamışdan əvvəl son qərarın verilməsi üçün qısa 

siyahıya daxil edilmiş layihələr qiymətləndirilir. “Yaşıl kitab”a əsasən aparılan qısa siyahı 

qiymətləndirməsinə aşağıdakılar daxildir [2, s.37]:  

 Sosial xərc-fayda(gəlir) təhlilinin və ya sosial xərc effektivli təhlilinin seçilməsi;  

 Bütün variantlar üzrə xərclərin və faydaların (gəlirlərin) müəyyənləşdirilməsi və 

qiymətləndirilməsi;  

 Monetizasiya olunmayan xərc və faydaların keyfiyyətcə qiymətləndirilməsi;  

 Maliyyə xərclərinin nominal qiymətlərlə qiymətləndirilməsi;  

 İqtisadi təhlil üçün xərcləri və faydaları qiymətləndirirkən inflyasiyanın nəzərə 

alınması;  

 İmtina oluna bilən, köçürülə bilən və tutulmayan risklərin qiymətləndirilməsi, 

əlavə xərclərin nəzərdə tutulması və nikbinlik qərəzinin azaldılması; 

 Xərclərin və faydaların (gəlirlərin) zamana uyğun diskontlaşdırılması;  

 Xalis Cari Dəyəri (XCD) və Gəlir-Xərc Nisbətini (GXN) hesablamaq üçün 

diskontlaşdırılmış dəyərlərin cəminin tapılması;  

 Maliyyə xərclərini büdcə məhdudiyyəti ilə müqayisə edərək, əlverişliliyin 

nəzərdən keçirilməsi;  
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 XCD, GXN, risklər, qeyri-maliyyə faktorları nəzərə alınmaqla üstünlük verilmiş 

layihələrin müəyyənləşdirilməsi; 

 Həssaslıq təhlillərinin aparılması; 

 Seçilmiş layihələrin maliyyələşdirilməsi qərarlarının verilməsi;  

"Azərbaycan Respublikası Dövlət İnvestisiya Proqramının tərtibi, icrası, monitorinqi 

və qiymətləndirilməsi Qaydaları" ilə “Büdcə sistemi haqqında” Qanunun müvafiq maddələri 

(11, 12, 17, 25, 27-ci maddələr) arasında qarşılıqlı uzlaşma mövcuddur [8; 11]. Bununla 

yanaşı, Qanunun 12.1.8-ci bəndinə əsasən dövlət büdcəsi ilə bağlı digər sənədlərlə yanaşı 

sonrakı üç il üzrə icmal büdcənin layihələrinə uyğun olaraq mühüm investisiya layihələrini 

özündə əks etdirən dövlət investisiya proqramının layihəsi Milli Məclisə təqdim edilməli 

olduğu halda, mühüm layihələrin siyahısı təqdim olunmur [15, s.61-62]. Həmçinin, 

Qaydaların 2.1, 2.2., 2.3-cü bəndlərinin bəzi hallarda gözlənilmədiyi müəyyən edilmişdir. 

Belə ki, 2019-cu ilin Dövlət büdcəsinin müxtəlif bölmələrində yerləşən birdəfəlik təyinatlı 

xərclərin müəyyən hissəsini investisiya yönümlü xərclər təşkil etsə də müvafiq layihələr 

Dövlət İnvestisiya Proqramına daxil edilməmişdir [9, s.185]. 

 

5. Layihənin icrası 

Layihələr seçildikdən sonra onların icrasını idarə etmək və izləmək üçün səmərəli 

satınalma planları, təlimatlar və institusional imkanlar kimi effektiv tədbirlərin yaradılması və 

inkişafı vacibdir [1, s. 27]. İdeal olaraq layihənin həyata keçirildiyi dövrdə büdcə ehtiyaclarını 

gözləmək üçün hökumət ümumi layihələrin xərc idarəetmə sistemini və mürəkkəb layihələr 

üçün çoxillik büdcəni yaratmalıdır.  

Layihənin həyata keçirilməsinin çətin, lakin dövlət investisiyalarının idarəolunması 

prosesinin vacib elementi olan satınalmaların həyata keçirilməsi üzrə şəffaflıq təmin 

edilməlidir. Layihələrin ümumi dəyərini ömrü boyu idarə etmək üçün layihənin bütün 

xərclərini əhatə edən və hesabatlığı təmin edən uçot sistemi, eləcə də tikinti bitdikdən sonra 

layihənin həyata keçirilməsi üçün təşkilati tədbirlər tələb olunur. İcra problemləri bəzən zəif 

layihə seçimi və büdcə ilə əlaqəli ola bilər, lakin çox vaxt satınalma problemləri ilə 

əlaqədardır. 

Buna görə də Dövlət İnvestisiyalarının İdarəolunması sistemində yeni metod və 

vasitələrin tətbiqi üçün müəyyən tədbirlər toplusu lazımdır [3, s.72]: 

 vəziyyətin təhlili və ehtiyacların müəyyənləşdirilməsi; 

 vəzifəli şəxslər ilə yeni metod və vasitələrin birgə işlənməsi; 

 maraqlı tərəflərlə məsləhətləşmələr; 

 təlim proqramının hazırlanması və çatdırılması; 

 pilot sektorlarda yeni metod və vasitələrin təsdiqlənməsi;  

 təsdiqləndikdən sonra metod və vasitələrin təkmilləşdirilməsi. 
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Bu fəaliyyətləri idarəetmə dövrləri ilə uyğunlaşdırmaq bir ölkənin Dövlət investisiya 

idarəolunması sistemində praktik, faydalı metod və vasitələrin inkişafına əhəmiyyətli töhfə 

verəcəkdir.  

Layihə düzəlişləri. İllik büdcə prosesinin bir hissəsi kimi, maliyyələşdirmə nəzərdən 

keçirmə prosesində layihəylə bağlı dəyişiklikləri nəzərə almağa imkan vermək üçün müəyyən 

rahatlıq olmalıdır [5, s.11]. Məsələn, layihənin həyata keçirilməsində gecikmələr xərcləri 

artırsa, maliyyələşdirmə tələbləri bu artımları əks etdirməlidir. Bir layihənin xərcləri fayda 

gətirməyən nöqtəyə qədər artarsa, maliyyələşdirmə təsdiqləmə və ya monitorinq prosesi 

vasitəsi ilə bir layihə sponsoru tərəfindən layihənin yenidən qurulmasını və ya ödəmələrin 

dayandırılmasını tələb etməsi vacibdir. Bu yanaşma maliyyənin tranşlarda aparılmasını təklif 

edir. Belə bir prosesi idarə edən ölkələrdə hər bir maliyyələşdirmə tələbi yenilənmiş xərc-gəlir 

(fayda) təhlili və faydaların verilməsi ilə bağlı hesabatlılıq ilə müşayiət olunur. Bu 

maliyyələşdirmə mexanizmləri monitorinq prosesinin mahiyyətini gücləndirə bilər. İcranı 

vaxtında izləmək və müəyyənləşdirildiyi müddətdə problemləri fəal şəkildə həll etmək üçün 

potensial yaradılmalıdır. Layihənin icrasına nəzarət minimum dərəcədə layihənin gedişatının 

icra planına nisbətən müqayisə olunmasını nəzərdə tutur. Sifarişçi təşkilatlardan müəyyən 

edilmiş monitorinq agentliklərinə (mərkəzi nazirliklər və digər) tərəqqi barədə hesabat təqdim 

etmələri tələb olunmalıdır (bundan sonra həm maliyyə, həm də fiziki baxımdan icranın 

auditinə ehtiyac ola bilər.) 

Bununla yanaşı, layihənin həyata keçirilməsi zamanı xərclər və faydalar (gəlirlər) 

qiymətləndirmələri əhəmiyyətli dərəcədə dəyişdirildiyi təqdirdə, layihənin mümkünlüyünü 

yenidən qiymətləndirmək üçün formal proseslər də tələb oluna bilər [6, s.14]. Alternativ 

olaraq, layihənin başlamasından bəri gözlənilən fayda dəyişdikdə və ya ödəmələr 

dayandırıldıqda layihənin yenidən qurulması istənilə bilər. Məsələn, Cənubi Koreyada, 

ümumi dəyərinin yenilənmiş proqnozu ilkin hesablamaların 20%-dən çox olduğu təqdirdə, bir 

layihənin məqsədəuyğunluğunun yenidən qiymətləndirilməsi tələb olunur.  

 

6. Aktivlərin istismarı və saxlanılması 

Bir layihə tamamlandıqdan sonra, obyektin istismara hazır olduğunu və xidmətlərin 

göstərilməsini təmin edən bir proses olmalıdır. Bu proses gələcək fəaliyyət və yaradılmış 

aktivlərin saxlanması üçün idarəetmə məsuliyyətinin təhvil verilməsi və bu aktivlərin 

istifadəsi və saxlanması üçün xidmət göstərən qurumların lazımi büdcə maliyyələşdirilməsini 

tələb edir. Lakin xidmətin göstərilməsi üçün uyğun olmadıqda tamamlanmış aktivlər hələ də 

boş qala bilər. Beləliklə, yeni istifadəyə verilmiş layihənin aktivlərindən istifadə edilməzdən 

əvvəl layihə sonrası istismar və saxlanma xərclərinin tələb etməsini yoxlamaq da vacibdir [1, 

s.28]. 

Bundan əlavə, aktiv reyestrlərinin aparılması və aktiv dəyərlərinin qeyd edilməsi 

lazımdır. Yeni investisiyalar hesabına yaradılan aktivlərin dəyərinin saxlanılacağı balans 
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hesabatlarının tərtib edilməsi tələb edilməlidir. Müvafiq sifarişçi təşkilatlar tərəfindən uçot 

sənədlərində aktiv reyestrləri aparılmaqla yanaşı lazım olduqda əmlaka qanuni mülkiyyət 

hüququ verilir. 

Mərkəzi nazirliklər kifayət qədər ehtiyatın büdcəyə alınmasını və proqnozlaşdırılan 

əsasda istifadəsini təmin etməklə aktivlərin səmərəli istismarına və saxlanmasına dəstək verə 

bilərlər. Mərkəzi nazirliklər və sifarişçi təşkilatlar arasında dialoq yalnız yeni aktivlərin 

yaradılmasına deyil, həm də yeni aktivlərdən istifadə edilərək təqdim ediləcək xidmətlərin 

hesabatlılığının artırılmasına yönəldilməlidir. Mövcud aktivlərin funksionallığını və köhnəlmə 

dərəcəsini müəyyənləşdirməyə imkan verən prosedurlar olmalıdır. Bunun həyata 

keçirilməsinin bir yolu mövcud aktivlərin və cari dəyərlərin uçotunu aparan aktiv reyestri 

vasitəsilə həyata keçirilir. Bu cür qeydlər mövcud infrastruktur aktivlərinin keyfiyyətini dövri 

araşdırmalar yolu ilə yeniləyə bilər [6, s.15]. 

Bir çox inkişaf etməkdə olan ölkələrdə, layihələr başa çatdıqdan sonra digər yeni 

layihələr üçün maliyyələşmə məsələlərinə diqqət yönəldiyindən aktivlər unudulur. Bu, dövlət 

investisiyaları hesabına yaradılan aktivlərin istismarı və saxlanmasını təmin etmək üçün 

büdcədən vəsaitin ayrılmamasına səbəb ola bilər [6, s.16]. İnvestisiya və saxlanma-

təkrarlanan (cari və əsaslı təmir) büdcənin ayrı-ayrılıqda aparıldığı ikili büdcə sistemi bir çox 

hallarda texniki xidmətə çox az vəsait xərcləndiyi baxımından günahlandırılır. Bununla 

birlikdə, təkrarlanan büdcənin və investisiya büdcəsinin hazırlanması həm mərkəzi nazirliklər, 

həm də sifarişçi təşkilatlar tərəfindən yaxşı əlaqələndirildiyi halda burada tarazlığın pozulması 

üçün prinsipial səbəb qalmır.  

Azərbaycan Respublikasının Hesablama Palatası tərəfindən aparılan təhlillə DİP-ə 

daxil olan bəzi layihə və obyektlərin tikintisinin başa çatdırılmasının illərlə (5 il və daha çox 

müddət) uzandığı müəyyən edilmişdir [12, s.212]. Layihələr üzrə tikinti işlərinin uzun müddət 

davam etməsi tikinti-quraşdırma işlərinin keyfiyyətinin aşağı olması və dövlət vəsaitlərindən 

tam səmərəli istifadə olunmaması  ilə yanaşı aktivlərin uçotunun aparılması, istismar və 

saxlanması xərclərinin də diqqətdən kənar qalması ilə nəticə bilər. Belə ki, bəzi hallarda DİP-

ə daxil olan layihələrə ayrılmış vəsaitlər üzrə yaranmış aktiv və öhdəliklər, eləcə də bir sıra 

tikintisi başa çatmamış obyektlərə sərf olunan vəsaitin məbləği müvafiq mühasibat uçotu 

standartlarının tələbinə uyğun olaraq maliyyə hesabatlarında əks olunmamış, həmçinin 2015-

2018-ci illərdə sifarişçi təşkilatlar tərəfindən ayrılmış vəsaitlərin istifadəsi barədə İqtisadiyyat 

və Maliyyə nazirliklərinə, eləcə də Dövlət Statistika Komitəsinə təqdim olunmuş hesabatlar 

arasında bir sıra uyğunsuzluqlar müəyyən edilmişdir [9; 12; 14]. 

 

7. Tamamlanmış layihələrin qiymətləndirilməsi  

Dövlət investisiyalarının idarəolunması sisteminin arzuolunan, lakin əksər hallarda 

unudulan proseduru tamamlanmış layihələrin əsas və sonrakı qiymətləndirməsidir. Əsas 

tamamlama qiymətləndirilməsi bütün layihələrə sistemli şəkildə tətbiq edilməlidir. Layihə 

başa çatdıqdan sonra layihənin ilkin (və ya düzəliş edilmiş) büdcə və müddət çərçivəsində 
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başa çatıb-bitməməsi və nəticələrin göstərildiyi kimi çatdırılıb-verilməməsi ilə bağlı sifarişçi 

təşkilat və ya mərkəzi nazirlik tərəfindən müayinədən ibarətdir. Bu əsas tamamlama icmalına 

əlavə olaraq, ali audit qurumu vaxtaşırı investisiya layihələrin auditi həyata keçirməlidir [5, 

s.12]. “Hesablama Palatası haqqında” Qanunun 7-ci və 22-ci maddələrinə əsasən Azərbaycan 

Respublikasında  digər istiqamətlərlə yanaşı dövlət investisiyaları, satınalmaları, poqramları 

və layihələrin auditini Hesablama Palatası həyata keçirir [10]. 

Sonrakı qiymətləndirilmə layihənin nəticələrinin layihə dizaynında müəyyən edilmiş 

məqsədlərlə müqayisə etməyə yönəltməlidir [5, s.12]. Bu, adətən yüksək seçmə əsasında 

layihə başa çatdıqdan sonra iki-üç il və ya daha çox müddətdə həyata keçirilir. Qabaqcıl 

təcrübə, layihə dizaynının qiymətləndirmə meyarlarına əsaslanmalı olduğunu və bu cür 

qiymətləndirmələrdən öyrənməyin gələcək layihə dizaynını və həyata keçirilməsini 

yaxşılaşdırdığını göstərir.  

Əsas və sonrakı qiymətləndirmə zamanı təsirin qiymətləndirilməsi fəaliyyətlərin 

yoxsullara hansı dərəcədə çatacağını və insanların rifahına təsirlərinin miqyasını daha yaxşı 

başa düşməyə kömək edir. Təsirin qiymətləndirilməsi aşağıdakı məqsədlər üçün istifadə edilir 

[4, s.23]:  

 Bir fəaliyyətin nəticələrini və təsirlərini ölçmək və bunları digər xarici amillərin 

təsirindən ayırmaq; 

 Bir fəaliyyət üçün xərclərin əsaslı olub-olmadığını aydınlaşdırmağa kömək etmək; 

 Layihələrin və proqramların genişləndirilməsi, dəyişdirilməsi və ya ləğvi barədə 

qərarların məlumatlandırılması; 

 Gələcək fəaliyyətlərin dizaynını və idarə edilməsini inkişaf etdirmək üçün nəticə 

çıxarmaq; 

 Alternativ müdaxilələrin effektivliyini müqayisə etmək; 

 Nəticələr üçün hesabatlılığı gücləndirmək.  

"Azərbaycan Respublikası Dövlət İnvestisiya Proqramının tərtibi, icrası, monitorinqi və 

qiymətləndirilməsi Qaydaları"nın 4.1.-ci bəndində sifarişçi təşkilatlar tərəfindən layihələrin 

monitorinqi və qiymətləndirilməsi nəzərdə tutulur. Lakin, sifarişçi təşkilatlar və mərkəzi 

nazirliklər tərəfindən qiymətləndirmə və son qiymətləndirmə aparılması üçün müvafiq şərtlər 

və meyarlar öz əksini tapmır [13, s.91]. 

Nəticə. Effektiv dövlət investisiyalarının idarəolunması sistemləri yalnız layihə 

dizaynını və seçilməsini yaxşılaşdırmaq üçün imkanların və stimulların uyğunlaşdırılmasını 

deyil, həm də layihənin icrasını yaxşılaşdırmaq üçün texniki və inzibati potensiala etibarlı 

öhdəliklər və uzunmüddətli investisiya tələb edir. Bununla bağlı, ilk əvvəl milli prioritetlərə 

istiqamətlənmiş “Təlimat”ın olması, ümumi strateji hədəflərə cavab verən layihələrin texniki-

iqtisadi təhlil tələb edən qiymətləndirilmədən (ilkin və tam hüquqlu texniki-iqtisadi 

əsaslandırmalar aparılması) keçirilməsi, büdcə dövrü ilə layihə seçim dövrü arasında ikitərəfli 

əlaqənin təşkili, layihələr seçildikdən sonra onların icrasını idarə etmək və izləmək üçün 
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səmərəli satınalma planlarının və ümumi xərc idarəetmə sisteminin, eləcə də zəruri layihə 

düzəlişlərinin aparılması üçün rəsmi prosedurların olması, tamamlandıqdan sonra layihənin 

istismara hazır olduğunu və xidmətlərin göstərilməsini təmin edən bir prosesin olması, 

tamamlanmış layihələrin əsas və sonrakı qiymətləndirmələr və ali audit qurumu tərəfindən 

investisiya layihələrinin auditinin aparılmasının vacibliyini qeyd etmək olar.  

Qeyd olunanla yanaşı, Azərbaycan Respublikasının Dövlət İnvestisiya Proqramının 

idarəolunması üzrə aşağıdakılar tövsiyə olunur: 

 Dövlət investisiya layihələrinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi və ekspertizasının 

aparılması məqsədilə xərc-fayda (gəlir) təhlilinin aparılması üzrə meyarları və bu 

təhlillin aparılması qaydalarını özündə əks etdirən təlimatın hazırlanmasını və hər il iri 

layihələrin xərc-gəlir təhlilinin aparılmasını;  

 DİP-in tərtibi zamanı ilkin əsaslandırılması, strukturunu və qiymətləndirilməsi olan 

təkliflərə baxılmasını, eləcə də texniki-iqtisadi əsaslandırma və texniki-iqtisadi 

hesablamaları olan layihələrin Proqrama daxil edilməsinə üstünlük verilməsini;  

 Dövlət büdcəsi ilə bağlı digər sənədlərlə yanaşı sonrakı üç il üzrə icmal büdcənin 

layihələrinə uyğun olaraq mühüm investisiya layihələrini özündə əks etdirən dövlət 

investisiya proqramının layihəsinin Milli Məclisə təqdim edilməsini;  

 Dövlət büdcəsinin müxtəlif bölmələrində yerləşən birdəfəlik təyinatlı xərclər hesabına 

həyata keçirilən investisiya layihələrinin DİP-ə daxil edilməsini;  

 Yeni investisiya layihələrinə dövlət vəsaitləri ayrılarkən yaranacaq yeni aktivlərin 

istismar və saxlanma xərclərinin nəzərə alınmasını;  

 Başa çatmamış tikililər üzrə işlərin surətləndirilməsini, bu layihələrin vaxtında və tam 

icrasına nəzarətin gücləndirilməsini, eləcə də başa çatmamış tikililərin həcmi çox olan 

sifarişçi təşkilatlara növbəti illərdə vəsait ayrılması zamanı ehtiyatlı yanaşmanın 

tətbiqini;  

 Dövlət investisiya layihələri üzrə maliyyə əməliyyatlarının nəticələrinin maliyyə və 

statistik hesabatlarda düzgün əks olunması istiqamətində fəaliyyətin gücləndirilməsini; 

 Tamamlanmış layihələr üzrə sonrakı qiymətləndirmə aparılmasını və onun nəticələri 

nəzərə alınmaqla yeni investisiya layihələrinin DİP-ə daxil edilməsini. 
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